БРОЈ 1

01.МАРТ 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---

I АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 35.
Статута Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 01/17) и члана 75. и 128.
Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број 01/17),
Скупштина Града Добој на сједници одржаној
дана 28. фебруара 2019. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

DIDO“ Добој, на име помоћи
машине за рециклажу абразива.

за набавку

Члан 2.
Одобрена средства ангажоват ће се из Буџета
Града Добој, а теретиће потрошачку јединицу
00280150 Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности, група конта 414 100, економски
код 150 039 Субвенције нефинансијским
субјектима.

о ангажовању новчаних средстава

Члан 3.

Члан 1.

Реализацију ове Одлуке извршиће се преносом
средстава на жиро рачун ДОО „WАТЕР ЈЕТ
DIDO“ Добој.

Одобрава се ангажовање новчаних средстава у
износу од 50.000,00 КМ, ДОО „WАТЕR ЈЕТ
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Члан 3.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“ .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-71/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16), члана 35. став 2. Статута
Града Добој („Службени гласник Града Добој“,
број: 1/17) и члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“ број: 1/17), Скупштина Града Добој
на сједници одржаној дана 28. фебруара 2019.
године, доноси

Тражилац извршења ће обавијестити поступајући
суд о испуњењу обавезе и повући свој приједлог
за предузимање принудних мјера у предметном
извршном поступку.

Члан 4.
Одобрена средства из члана 1. ове одлуке биће
ангажована из буџета Града Добој, потрошачка
јединица Одјељење за општу управу-419100расходи за судска извршења и уплаћена на жиро
рачун тражиоца извршења Ђукић Бранка из
Добоја у износу од 25.286,50 КМ, док ће се на
рачун пуномоћника Бркић Биљане уплатити
средства у износу од 1.750,00 КМ.
За реализација ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.

ОД ЛУКУ
о ангажовању новчаних средстава

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Члан 1.

Број: 01-013-70/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р

Одобрава се ангажовање новчаних средстава
тражиоцу извршења Бранку Ђукићу из Добоја
заступаном по пуномоћнику Биљани Бркић,
адвокату из Добоја по основу испуњења обавезе
одређене рјешењем о извршењу Основног суда у
Добоју број:85 0 И 039867 13 И од 23.09.2015.
године, потврђеног рјешењем Окружног суда у
Добоју од 12.04.2018. године, па му се на његов
захтјев, умјесто обезбјеђења стана који
задовољава минималне услове за становање на
ужем дијелу Града Добој, површине 17 м2 и
трошкова извршног поступка, одобрава исплата у
новчаном облику у укупном износу од 27.036,50
КМ.

Члан 2.

100

Процјена вриједности стана из члана 1. ове одлуке
је извршена од стране Пореске управе Републике
Српске-ПЈ Добој актом број:06/1.04/0801-052.42662/2019 од 21.02.2019. године, са којом
вриједношћу се Ђукић Бранко сагласио, те
прихватио да му се умјесто обавезе одређене
наведеним рјешењем о извршењу иста испуни
исплатом у новцу у износу из члана 1. ове одлуке,
те да према Граду Добој нема више никаквих
потраживања поводом предметног стана.

На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16),
члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ бр.
97/16) и члана 35. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“ бр: 1/17),
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној
28. фебруара 2019. године, донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању основице за израчунавање
висине ренте у 2019- ој години
Члан 1.
Овом Одлуком, утврђује се просјечна коначна
грађевинска цијена једног квадратног метра
корисне површине стамбеног и пословног
простора у 2018 - ој години, на подручју Града
Добој, која служи као основица за израчунавање
висине
ренте код изградње, доградње и
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надоградње постојећих објеката у 2019 - ој
Статута Града Добој (Службени гласник Града
години.
Добој, бр. 1/17), Скупштина Града Добој на
Просјечна коначна грађевинска цијена једног
сједници, одржаној 28. фебруара 2019. године,
метра корисне површине стамбеног и пословног
донијела је Скупштина Града Добој, на сједници
простора утврђена је на основу предрачуна из
одржаној
27. фебруара 2017. године, донијела
главних пројеката издатих грађевинских дозвола
је
у претходној години.

ОДЛУКУ

Члан 2.
Утврђује се просјечна коначна грађевинска
цијена м² корисне стамбене површине на
подручју Града Добој у 2018 – ој години у износу
од 680.50 КМ
и служи као основица за
обрачун ренте у 2019 – ој години.

Члан 3.
Висина ренте утврђује се у проценту за поједине
зоне од просјечне коначне грађевинске цијене из
члана 2. ове Одлуке и то како слиједи:
а/ у првој зони (6%)...............40,80
б/ у другој зони (5%)............. 34,00
в/ у трећој зони (4%)..............27,20
г/ у четвртој зони (3%)..............20,40
д/ у петој зони (2%)..............13,60
ђ/ у шестој зони (1%)................6,80

КМ/м²
КМ/м²
КМ/м²
КМ/м²
КМ/м²
КМ/м²

У издвојеном дијелу прве зоне рента се увећава
за 1%.

о висини накнаде за трошкове уређења
градског грађевинског земљишта за
2019. годину
Члан 1.
Овом одлуком, утврђује се висина накнаде за
трошкове
уређења
градског-грађевинског
земљишта за 1м² (један метар квадратни) корисне
површине објекта – спроведбених докумената
просторног уређења, за 2019. годину.

Члан 2.
Трошкови уређења градског грађевинског
земљишта – израчунати према одредбама Закона
о уређењу простора и грађењу, Правилника о
обрачуну накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта. Уредбе о условима,
начину обрачуна и плаћању накнaде за
легализацију објеката, за спроведбена документа
просторног уређења, износе у КМ/м2.

A / НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА
ПОДРУЧЈА ЗА КОЈЕ ЈЕ ДОНЕСЕН
СПРОВЕДБЕНИ ДОКУМЕНТ

Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи
Одлука о утврђивању просјечне коначне
грађевинске цијене – из претходне године по м²
корисне стамбене површине објављена у
„Службеном гласнику Града Добој“, број: 1/18).
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-72/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 69. став 1. и члан 73.став 2.
Закона о уређењу простора и грађењу (Службени
гласник Републике Српске, број 40/13, 106/15 и
3/16), члана 9. 14. и 18. Правилника о обрачуну
накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта („Службени гласник Републике
Српске“ број: 95/13, 99/13 и 22/14), члана 39.
Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Српске, број: 97/16) и члана 35.

Ред
.

НАЗИВ ПЛАНА

Бр.

Трошков
и уређења
КМ/м²
нето

1.

2.

Регулациони
план
стамбено-пословног
комплекса
„Средњошколски центар“
Добој фаза I (Сл. гл.оп.
Добој бр. 2/09)
Регулациони
план
стамбено-пословног
комплекса
„Средњошколски центар“

93,50

93,50
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Добој фаза II (Сл.гл.оп.
12.
Добој бр. 4/11)
Регулациони
план
Измјена и допуна дијела
„Босанка“
(„Службени
13.
105,30
регулационог
плана
гласник Града Добој бр:
3.
88,80
„Центар“ Добој (пијаца)
1/16
(Сл.гл.оп. Добој бр.1/07)
Измјена
и
допуна
Измјена
дијела
регулационог
плана
90,50
регулационог
плана
„Средњошколски центар –
4.
94,61
„Центар“
Добој,
блок
14. фаза I“ („Службени гласник
10.(Сл.гл. оп.Добој бр. 1/12)
Града Добој бр: 1/16)

5.

Измјена
регулационог
„Центар“Добој

дијела
плана

97,79

15.

Измјена
и
допуна
регулационог
плана
„Центар“ ревизија, блок 4.
(„Службени гласник Града
Добој бр: 1/16)

90,82

16.

Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој, ревизија,
(„Службени гласник Града
Добој“ бр: 1/16)

91,45

блок 1. (Сл. гл. оп. Добој
бр, 1/13)

6.

7.

Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој, (Сл.гл. оп.
Добој бр. 3/14)
Измјена
дијела
регулационог плана блок 9.

97,00

89,13

(Сл.гл. оп. Добој бр. 8 и
9/13)

8.

9.

10.

11.

Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој, блок 5
(„Сл. гл. оп. Добој 8/12)

89,67

Измјена
дијела
регулационог плана „Доњи
град“ Добој, блок 3 („Сл. гл.
оп. Добој бр. 1/12)

87,13

Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој, блок 1.3.5.
(„Сл.гл. оп. Добој бр. 7/12)
Регулациони
план
„Средњошколски центар –
Усора“
(„Службени
гласник Града Добој бр:
1/16
Регулациони план „Баре“
(„Службени гласник Града
Добој бр: 1/16)

17.

91,45

18.

Измјена
дијела
регулационог плана „Доњи
град“ Добој, ревизија, блок
5. („Службени гласник
Града Добој“ бр: 1/16)

91,45

19.

Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој, ревизија
(„Службени гласник Града
Добој“ бр: 1/16)

91,45

20.

Измјена дијела
регулационог плана „Доњи
град“ ревизија,блок
10.(„СлужбенигласникГрад
а Добој“ бр: 3/16)

91,45

91,90

95,45

21.
55,13

Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“
Добој,
ревизија,блок
8.(„Службени
гласник
Града Добој“ бр: 1/16)

Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој, ревизија,

95,00

Број 1
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 5
__________________________________________________________________________________________
(„Службени гласник Града
29. блок 2.(„Службени гласник
91,45
Добој“ бр: 3/16)
Града Добој“ бр: 6/16)

22.

Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој, ревизија
(блок 5)
(„Службени
гласник Града

30.
91,45

31.

Добој“ бр: 3/16)

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Измјена
дијела
регулационог плана „Доњи
град“ Добој, ревизија,
(„Службени гласник Града
Добој“ бр: 3/16)
Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој, ревизија,
блок
1А
(„Службени
гласник Града Добој“ бр:
3/16
Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој, ревизија,
блок 7.(„Службени гласник
Града Добој“ бр: 6/16)
Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“
Добој,
ревизија,(„Службени
гласник Града Добој“ бр:
6/16)
Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој, ревизија,
блок
10.(„Службени
гласник Града Добој“ бр:
6/16)
Измјена
дијела
регулационог плана „Доњи
град“ Добој, ревизија, блок
4.(„Службени
гласник
Града Добој“ бр: 6/16)
Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој, ревизија,

91,45

91,45

32.

91,00

33.

Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој, ревизија,
блок 2.(„Службени гласник
Града Добој“ бр: 9/16)

91,45

34.

Измјена
дијела
регулационог плана „Доњи
град“ Добој – ревизија, блок
3.(„Службени
гласник
Града Добој“ бр: 1/17)

91,45

35.

Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој, - ревизија,
блок 2. („Службени гласник
Града Добој“ бр:1/17)

91,45

36.

Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој, - ревизија,
блок 6. („Службени гласник
Града Добој“ бр: 3/17)

91,45

37.

Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој, - ревизија,
блок 6. („Службени гласник
Града Добој“ бр: 5/17)

91,45

91,45

91,45

Измјена
дијела
регулационог плана „Доњи
град“
Добој,
ревизија,(„Службени
гласник Града Добој“ бр:
6/16)

77,73

Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој, ревизија,
блок 1.(„Службени гласник
Града Добој“ бр: 9/16)

91,45

91,45

Регулациони
план
„Медицинска
школа“
Добој, („Службени гласник
Града Добој“ бр: 6/16)

38.

Измјена
дијела
регулационог
плана
„Средњошколски центар -

91,45

91,00
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Усора“ Добој („Службени
Б/ НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ
гласник Града Добој“ број
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА
1/18)
ПОДРУЧЈА ЗА КОЈЕ НИЈЕ ДОНЕШЕН

39.

40.

41.

42.

43.

44.

СПРОВЕДБЕНИ ДОКУМЕНТ

Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој-ревизија,
блок 8.(„Службени гласник
Града Добој“ број: 3/18)

90,85

Регулациони план „Општа
болница“
Добој
(„Службени гласник Града
Добој“ број: 4/18

84,50

Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој – ревизија,
блок 5.(„Службени гласник
Града Добој“ број: 7/18)
Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој – ревизија,
блок
10.(„Службени
гласник Града Добој“ број:
7/18)
Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој ревизија,
блок 1. („Службени гласник
Града Добој“ број: 7/18 )

Измјена
дијела
регулационог
плана
„Средњошколски центар –
Усора“ Добој („Службени
гласник
Града
Добој“
број:7/18)

Ред.
ЗОНА

Износ по м²
корисне
површине у КМ

1.

I

90,71

2.

II

77,21

3

III

63,71

4.

IV

50,21

5.

V

36,71

6.

VI

13,75

Број

90,85

90,85

90,85

90,85

Просјечна висина накнаде за трошкове уређења
градског грађевинског земљишта утврђена је у
складу са чланом 18. Правилника о обрачуну
накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта („Службени гласник Републике
Српске“ број: 95/13, 99/13 и 22/14) од стране
овлашћеног правног лица „Добојинвест“ а.д.
Добој валоризована и процентуално умањена,
водећи рачуна о зони градског грађевинског
земљишта.
У складу са чланом 73. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ бр: 40/13, 106/15 и 3/16), инвеститор
изградње објеката на градском грађевинском
земљишту дужан је да прије добијања
грађевинске дозволе плати ренту и накнаду за
трошкове уређења градског грађевинског
земљишта.

Просјечна висина накнаде за трошкове уређења
градског грађевинског земљишта за спроведбене
документе просторног уређења који не садрже
детаљан предмјер и предрачун износи
90,71
КМ.

Члан 3.

Просјечна цијена утврђује се сваке године на
основу предмјера и предрачуна планова гдје је
цијена детаљно утврђена.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о висини трошкова уређења објављена у
„Службеном гласнику Града Добој“, број:1/18.

Члан 4.
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приступна
м²
90,20
Добој“.
1. саобраћајница
– изградња
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-73/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16), члана 14. став 2. и 3.
Правилника о обрачуну накнаде трошкова
уређења градског грађевинског земљишта
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
95/13, 99/13 и 22/14) и члана 35. Статута Града
Добој („Службени гласник Града Добој“ број:
1/17), Скупштина Града Добој, на сједници
одржаној 28. фебруара 2019. године, донијела је

Приступна
саобраћајница

55,00

м²

55,00

м²

38,00

м²

72,00

– реконструкција

Тротоар и стазе
2.

– изградња

Тротоар и стазе

ОДЛУКУ
о просјечним јединичним цијенама радова
комуналне и друге јавне инфраструктуре,
и уређења јавних површинa

– реконструкција

Члан 1.

Паркинг простор

Овом Одлуком, утврђују се просјечне јединичне
цијене радова комуналне и друге јавне
инфраструктуре, и уређења јавних површина на
подручју Града Добој.

м²

3.
Б1

– изградња
Канализација

Изградња

Члан 2.
Просјечне јединичне цијене радова комуналне и
друге јавне инфраструктуре, и уређења јавних
површина износе:

ИНФРАСТРУКТУРА

А

Саобраћајна
инфраструктура

Јед.

Јед.

Мјере

Цијена

Земљани радови

м²

45,00

Монтажерски радови

м¹

75,00

1.

2.

3.

Грађевински
(канализациони шахт) ком
са обрадом

Б2

Водовод

1.200,00
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Просјечно утврђене јединичне цијене радова
комуналне и друге јавне инфраструктуре и
Изградња
уређења јавних површина утврђене су на основу
калкулације тржишне цијене такве врсте радова
урађене од стране овлашћеног правног лица.
1.

Земљани
цијеви

радови

за

м³

43,00
200,00

2.

3.

В

1.

Монтажерски радови
(набавка и монтажа
водоводних цијеви)

Грађевински
радови
(израда
шахта
са
поклопцем)

м¹

2.000,00

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

м¹

290,00

– полагање каблова

2.

Расвјетни стубови

Просјечни трошкови измјене планског документа
– у складу са чланом 155. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ број: 40/13, 106/15 и 3/16),
износи: 0,10KM/м², односно 1.000,- КМ/ха (цијена
без прибављања геодетске подлоге и осталих
потребних докумената).
Члан 4.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.

ком

Улична расвјета

Електро радови

Члан 3.

ком

1.000,00

– блоковски нижи
Г

Зелене површине

1.

Уз саобраћајнице

м²

5,00

2.

Блоковско зеленило

м²

11,00

Д.

Топловод

1.

Изградња

м¹

329,70

2.

Подстаница (увећава се
овисно о потребној
јачини)

ком

54.280,00

Цијене су исказане са урачунатим ПДВ-ом.

Број: 01-013-74/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39.
Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник Републике Српске “,
број 97/16), члана 134. Закона о основном
васпитању и образовању („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 44/17), чланова 7. и 8.
Правилника о избору и раду школског одбора
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 7/09,
37/09 и 65/13) члана 35. Статута Града Добој
(„Сл. гласник Града Добој“/ број 1/17), и члана
128. став 1. Пословника о раду Скупштине Града
Добој („Службени гласник Града Добој“ број:
1/17), Скупштина Града Добој, на сједници
одржаној дана 28. фебруара 2019. године д о н о
с и:

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

Број 1
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-ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
За додјељени послoвни простор закупац ће
ДОБОЈ- Ђекић Нада, дипломирани правник, са
плаћати закупнину у мјесечном износу од 0,10
пребивалиштем у Добоју
КМ/м2 почев од момента закључивања Уговора о
закупу предметног пословног простора.

Члан 2.
Ова одлука се доставља Министарству просвјете
и културе Републике Српске ради даљег
поступања по истој те доношења рјешења о
именовању у горе наведене школске одборе.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-75/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени Гласник Републике
Српске“ број: 97/16), члана 35. Статута града
Добој („Службени Гласник града Добој“ број:
1/17), члана 128. Пословника Скупштине града
Добој („Службени Гласник града Добој“ број:
1/17) и Одлуке о поступку, условима и начину
давања у закуп и привремено коришћење
земљишта, јавних површина, пословних простора
и гаража („Службени Гласник општине Добој“
број: 6/08, 2/10 и 7/10), Скупштина града Добој на
100
сједници одржаној дана 28. фебруара 2019. године
донијела је :

ОДЛУКУ
о додјели пословног простора
Члан 1.
Партији демократског прогреса ГО Добој
додјељује се у закуп пословни простор број 18 у
улици Немањина број 18 у Добоју, површине
56,00 м2, изграђен на некретнини означеној као
к.ч. број: 5663, уписана у ПЛ број 737 КО Добој,
власништво Града Добоја са дијелом 1/1.

Члан 2 .

Члан 3.
Утврђени износ закупнине за пословни простор
из члана 1. ове Одлуке увећава се за износ пореза
на додану вриједност те за износ комуналне
накнаде и осталих обавеза које проситичу из
важећих законских прописа.

Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник града Добој да у
складу са одредбама ове Одлуке са закупцем
потпише Уговор о закупу којем ће закупнина бити
утврђена у складу са чланом 2. ове Одлуке.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном Гласнику града
Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-76/119.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи ( «Службени гласник Републике
Српске» број:97/16 ), члана 25. Закона о
социјалној заштити Рс („ Сл.гласник РС „ број
37/12 и 90/16), члана 8.став 5 Правилника о
утврђивање способности лица у поступку
остваривања права из социјалне заштите и
утврђивање функционалног стања корисника („
Сл.гласник РС „ број: 116/12 ) и члана 16.став 5
.Правилником о процјени потреба и усмјеравању
дјеце и омладине са сметњама у развоју („
Сл.гласник РС „ број: 117/12) 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 28.
фебруара 2019. године д о н о с и:

ОДЛУКУ
о новчаној накнади за рад првостепених
стручних комисија
Јавне установе Центра за социјални рад
Добој
Члан 1.
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гласник Републике Српске“ број: 97/16) и члана
Новчана накнада за рад Првостепене стручне
18. и 35. Статута Града Добој ( „Службени
комисије за процјену потреба дјеце и омладине са
гласник Греада Добој“ број: 1/17), Скупштина
сметњама у развоју по обрађеном предмету
Града Добој на сједници одржаној дана 28.
износи :
фебруара 2019. године доноси,
Предсједник - 20КМ ,
Чланови - 14КМ.
ОДЛУКУ

Члан 2.
Новчана накнада за рад Првостепене стручне
комисије за утврђивање способности лица у
поступку остваривања права из социјалне
заштите и утврђивање функционалног стања
корисника се утврђује посебно за сталне и
привремене чланове .
Новчана накнада за сталне чланове износи за:
Предсједника - 450 КМ и чланове - 400 КМ у
мјесечном износу .
Накнада за рад повремених чланова исте
Комисије износи 10 КМ – по једном обрађеном
предмету .

Члан 3.

о измијени одлуке о тарифном систему са
методологијом обраачуна испоручене
топлотне енергије Градске топлане Добој
Члан 1.
Одлука о Тарифном систему са Методологијом
обрачуна испоручене топлотне енергије Градске
топлане Добој, мијења се у дијелу који регулише
питање
обрачуна
и
плаћање
накнаде
дистрибутивних трошкова за вријеме искључења
корисника
са
топлификационог
система
даљинског гријања („Службени гласник Града
Добој“ број: 2/18 и 3/18).
ТАРИФНИ СИСТЕМ

Одобрена средства ангажоваће се из буџета града
Добоја , а теретиће потрошачку јединицу 0028 300
Центар за социјални рад .

Члан 4.
Градоначелник на основу приједлога ЈУ Центра за
социјални рад Добој именује предсједника и
чланове напријед наведених првостепених
стручних комисија на период од годину годину .

Члан 5.

Члан 2.
У дијелу Одлуке о Тарифном систему, члан 14. и
члан 26. бришу се.
Члан 3.
У дијелу Одлуке о Тарифном систему, досадашњи
чланови: од 15 до 32. , постају чланови: 14., 15.,
16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27.,
28., 29., и 30.
Прилог 1. Одлуке

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

МЕТОДОЛОГИЈА ОБРАЧУНА ИСПОРУЧЕНЕ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

100

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-78/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 6. и 9. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Републике
Српске“ број: 124/11 и 100/17), члана 18. став 2.
тачка 2., члана 20. став 1. тачка 7. и члана 82.
Закона о локалној самоуправи („Службени

Члан 3.
У прилогу број 1. Одлуке, Методологија обрачуна
испоручене топлотне енергије, члан 8. и поглавље
IV обрачун накнаде за вријеме привременог
искључења
корисника
из
централног
топлификационог система и члан 9. ,бришу се.

Члан 4.
У прилогу број 1. Одлуке, Методологија обрачуна
испоручене топлотне енергије, досадашњи
чланови од 10. до 14. постају чланови 8., 9., 10.,
11. и 12.
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Члан 5.

У осталом дијелу Одлука остаје непромијењена.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном Гласнику, Града
Добој.“

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 28 . фебруара
2019. године д о н о с и

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

ЗАКЉУЧАК

Број: 01-013-79/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

1.
Усваја се Програм уређења грађевинског
земљишта за 2019. годину.

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 28 . фебруара
2019. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.
Нацрт Одлуке о критеријумима за додјелу
средстава буџета града за редовне дјелатности
спортских клубова за 2019. годину суштински и
формално технички је прихватљив за даљу
скупштинску процедуру.

2.
Саставни дио овог закључка чини
Програм уређења грађевинског земљишта за
2019. годину.
3.
Овај закључак биће објављен
„Службеном гласнику Града Добој“.

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-42/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 97/16), члана 4. став 3. Правилника о
обрачуну накнаде трошкова уређења градског
2.
Задужује се Одјељење за привреду и
грађевинског земљишта („Службени гласник
друштвене дјелатности Града Добој да у складу са
100 Републике Српске“ број: 95/13, 99/13 и 22/14) а у
Одлуком о јавним расправама у општини Добој
вези са Законом о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник општине Добој“ , број 1/06)
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
организује и проведе јавну расправу, сумира
40/13, 106/15 и 3/16), члана 35. Статута Града
приједлоге и сугестије изнесене на јавној
Добој („Службени гласник Града Добој“ бр. 1/17),
расправи и припреми приједлог Одлуке о
Скупштина Града Добој на сједници одржаној
критеријумима за додјелу средстава буџета града
28. фебруара 2019. године, донијела је
за редовне дјелатности спортских клубова за
2019.
3.
Овај закључак биће објављен у
ПРОГРАМ
„Службеном гласнику Града Добој“.

уређења грађевинског земљишта
за 2019. годину

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-69/19.
Добој: 28.02.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Програм
уређења
градског
грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта у
урбаном подручју Града Добој обухвата
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уређивање грађевинског земљишта, улагања у
3.Израда измјене регулационог плана „Центар“
припрему и изградњу комуналних објеката од
Добој, ревизија, блок 6. (зграда
значаја за Град Добој. Програм се заснива на
градске управе) Износ средстава 1.538,55 КМ
рјешењима и условима садржаним у законима,
4.Израда Регулационог плана „Магистрални пут“
правилницима, одлукама и осталим прописима
Добој Износ средстава: 2.377,44 КМ
којима се уређују односи у области земљишне
5. Израда УТУ услова и пројектне документације
политике и грађења.
за пројекте које финансира
Град Добој: Износ средстава 30.000, - КМ
Основна опредјељења програма су:
6. Геодетске услуге: Износ средстава 10.000, КМ
- рационално кориштење грађевинског
земљишта и боље искориштење,
Б. ОПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА
постојећих
капацитета
инфраструктурних система;
1.Реконструкција улице Краља Твртка у Добоју,
идентификација
расположивог
Износ средстава: 174.909, - КМ
грађевинског земљишта и његовог
2. Изградња дијела улице Цара Душана у Добоју
вредновања;
Износ средстава: 536.199, - КМ
3. Реконструкција и доградња Спортске дворане у
Програм уређења грађевинског земљишта
Добоју
обухвата радове и активности на:
Износ средстава:
5.256.550,90 КМ
(суфинасирање)
Припремању грађевинског земљишта које
4.Изградња вреловода на Усори (локација између
обухвата: истражне радове на терену, израду
улица Николе Пашића и продужетка улице Цара
геодетских,
геолошких,
инжињерско
–
Душана у Добоју)
сеизмолошких и других подлога, израду анализе
Износ средстава:1.100.500, - КМ
својинских права на земљишту потребном за
(суфинансирање)
изградњу
јавне
комуналне
и
друге
5.Изградња игралишта за дјецу на подручју Града
инфраструктуре, израду просторно - планске и
Добој Износ средстава: 36.936,40 КМ
техничке документације, израду програма за
6.Изградња водоводне и канализационе мреже
уређење земљишта, израду анализе расељавања
(кишне и фекалне) у продужетку улице Цара
лица и рушења постојећих објеката и санирање
Душана у Добоју Износ средстава 237.659, - КМ
терена и друге радове. Припремање земљишта
7.Реконструкција
дијела
улице
Војводе
обухвата радове које је неопходно извести да би
Синђелића у Добоју Износ средстава: 369.700,95
се неизграђено грађевинско земљиште у обухвату
КМ
спроведбеног документа просторног уређења
учинило погодним и безбиједним за грађење, те
В. КУПОВИНА ЗЕМЉИШТА
радова који су неопходни да би се могла израдити
просторно – планска и техничка документација са
Одјељење за просторно уређење Града Добој
свим
елементима
потребним
за
тачно
планира да Град Добој у 2019. години изврши
израчунавање накнаде.
куповину земљишта по обавези накнаде
Опремању грађевинског земљишта које обухвата:
100 власницима земљишта и накнаде које је предмет
изградњу објеката комуналне инфраструктуре
експропријације за уређење корита ријеке Босне,
која је у надлежности јединица локалне
двије
нове
саобраћајнице
у
обухвату
самоуправе,
изградњу
друге
јавне
Регулационог плана „Средњошколски центар –
инфраструктуре која је у надлежности јавних
Усора“ Добој, колектор оборинских вода,
предузећа а чију изградњу финансира јединица
прецрпна станица и дио земљишта за регионалну
локалне самоуправе из наплаћене накнаде, и
депонију .
изградњу и уређење површина јавне намјене
планираних
спроведбеним
документом
Износ средстава биће одређен договором са
просторног уређења.
власницима земљишта, или одлуком суда, према
процјенама овлашћених процјенитеља земљишта.
А.ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Одјељење за просторно уређење Града Добој
планирало је у 2019. години следеће активности:
1.Израда Просторног плана Града Добој
Износ средстава 460.000, - КМ
2.Израда Урбанистичког плана Града Добој
Износ средстава 300.000, - КМ

Г. УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА
Одјељење за просторно уређење планира да Град
Добој издвоји, за уклањање објекта
по
рјешењима Одјељења за просторно уређење и
рјешењима грађевинског инспектора:
Износ средстава 20.000, - КМ
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Д. ПОМОЋ ЗАЈЕДНИЦАМА ЕТАЖНИХ
земљишта и Програмом уређења грађевинског
ВЛАСНИКА
земљишта за 2019. годину.
Одјељење за просторно уређење планира да Град
Добој у 2019. години издвоји
као помоћ
Заједницама етажних власника: Износ средстава
50.000, - КМ
Дио прикупљених средстава (од ренте, уређења
грађевинског земљишта и других законом
предвиђених извора) утрошиће се на опремање
земљишта, изградњу инфраструктурних објеката,
односно
уређења
градског
грађевинског
земљишта, за објекте за које су издате
грађевинске дозволе а уређење односно
завршетак уређења грађевинског земљишта
зависи од инвеститора односно спремности
објекта за инфраструктурно опремање.
Уколико Град Добој обезбиједи средства у току
2019. године а зависно од пуњења буџета кроз
измјену Програма одредиће се приритети за
припремање или опремање градског грађевинског
земљишта.
ПЛАН ИЗВОРНИХ ПРИХОДА И РАСХОДИ ЗА
2019. ГОДИНУ
Чланом 72. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске бр. 40/13,
106/15 и 3/16), финансирање уређења градског
грађевинског земљишта и израде докумената
просторног уређења врши јединица локалне
самоуправе, а обезбјеђује се из средстава
остварених од:
а) накнаде на основу природних и локацијских
погодности градског грађевинског земљишта и
погодности
већ
изграђене
комуналне
инфраструктуре које могу настати приликом
кориштења тог земљишта (у даљем тексту рента);
б) накнаде за уређење грађевинског земљишта;
в) закупнине за грађевинско земљиште;
г) продаје грађевинског земљишта;
д) дијела пореза на имовину;
ђ) других извора у складу са посебним законима;
1.ПРИХОДИ
1.1.Накнада по основу уређења градског
грађевинског земљишта 1.700.000, - КМ
1.2.Накнада за земљишну ренту 1.200.000, - КМ
УКУПНО ПРИХОДИ 2.900.000, - КМ
2. РАСХОДИ
УКУПНИ РАСХОДИ 1.580.000, - КМ
Обрачун
накнаде
за
уређење
градског
грађевинског земљишта у 2019. години вршиће се
у складу са Законом, Правилником о обрачуну
накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 95/13, 99/13 и 22/14), Одлуком о
висини трошкова уређења градског грађевинског

А/ НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА ПОДРУЧЈА ЗА
КОЈЕ
ЈЕ
ДОНЕСЕН
СПРОВЕДБЕНИ
ДОКУМЕНТ
Ред.
Бр. НАЗИВ ПЛАНА
Трошкови
уређења
КМ/м²
нето
Регулациони
план
1.
стамбено-пословног
93,50
комплекса
„Средњошколски центар“
Добој фаза I (Сл. гл.оп.
Добој бр. 2/09)
Регулациони
план
2.
стамбено-пословног
93,50
комплекса
„Средњошколски центар“
Добој фаза II (Сл.гл.оп.
Добој бр. 4/11)
Измјена и допуна дијела
3.
регулационог
плана
88,80
„Центар“ Добој (пијаца)
(Сл.гл.оп. Добој бр.1/07)
Измјена
дијела
4.
регулационог
плана
94,61
„Центар“ Добој, блок
10.(Сл.гл. оп.Добој бр.
1/12)
5.

6.

7.

8.

9.

Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“Добој
блок 1. (Сл. гл. оп. Добој
бр, 1/13)
Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој, (Сл.гл. оп.
Добој бр. 3/14)
Измјена
дијела
регулационог плана блок
9.
(Сл.гл. оп. Добој бр. 8 и
9/13)
Измјена
дијела
регулационог
плана
„Центар“ Добој, блок 5
(„Сл. гл. оп. Добој 8/12)
Измјена
дијела
регулационог
плана
„Доњи град“ Добој, блок 3
(„Сл. гл. оп. Добој бр. 1/12)

97,79

97,00

89,13

89,67

87,13
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Измјена
дијела
(„Службени гласник Града
10.
регулационог
плана
91,90
Добој“ бр: 3/16)
„Центар“ Добој, блок 1.3.5.
22.
Измјена
дијела
(„Сл.гл. оп. Добој бр. 7/12)
регулационог
плана
91,45
11.
Регулациони
план
„Центар“ Добој, ревизија
„Средњошколски центар –
95,45
(блок 5)
(„Службени
Усора“
(„Службени
гласник Града Добој“ бр:
гласник Града Добој бр:
3/16)
1/16
23.
Измјена
дијела
12.
Регулациони план „Баре“
регулационог
плана
91,45
(„Службени гласник Града
55,13
„Доњи
град“
Добој,
Добој бр: 1/16)
ревизија,
(„Службени
гласник Града Добој“ бр:
13.
Регулациони
план
3/16)
„Босанка“
(„Службени
105,30
гласник Града Добој бр:
24.
Измјена
дијела
91,45
1/16
регулационог
плана
„Центар“ Добој, ревизија,
Измјена
и
допуна
блок
1А
(„Службени
14.
регулационог
плана
90,50
гласник
Града
Добој“
бр:
„Средњошколски центар –
фаза
1“
(„Службени
25.
Измјена
дијела
гласник Града Добој бр:
регулационог
плана
91,45
1/16) Спортска дворана
„Центар“ Добој, ревизија,
блок
7.(„Службени
15.
Измјена
и
допуна
гласник Града Добој“ бр:
регулационог
плана
90,82
6/16)
„Центар“ ревизија, блок 4.
(„Службени гласник Града
26.
Измјена
дијела
Добој бр: 1/16)
регулационог
плана
91,45
„Центар“ Добој, ревизија
(„Службени гласник Града
16.
Измјена
дијела
Добој“ бр: 6/16)
регулационог
плана
91,45
„Центар“ Добој, ревизија,
27.
Измјена дијела
(„Службени гласник Града
регулационог плана
91,45
Добој“ бр: 1/16)
„Центар“ Добој, ревизија,
блок10.(„Службени
17
Измјена
дијела
гласник Града Добој“ бр:
регулационог
плана
91,45
6/16) (Прода)
„Центар“
Добој,
ревизија,блок
Измјена
дијела
8.(„Службени
гласник
28.
регулационог
плана
91,45
Града Добој“ бр: 1/16)
„Доњи
град“
Добој,
ревизија,
блок
18.
Измјена
дијела
4.(„Службени
гласник
регулационог
плана
91,45
Града Добој“ бр: 6/16)
„Доњи
град“
Добој,
ревизија,
блок
5.
29.
Измјена
дијела
(„Службени гласник Града
регулационог
плана
91,45
Добој“ бр: 1/16)
„Центар“ Добој, ревизија,
блок
2.(„Службени
19.
Измјена
дијела
гласник Града Добој“ бр:
регулационог
плана
91,45
6/16)
„Центар“ Добој, ревизија,
(„Службени гласник Града
30.
Регулациони
план
Добој“ бр: 1/16)
„Медицинска
школа“
77,73
Добој,
(„Службени
20.
Измјена
дијела
гласник Града Добој“ бр:
регулационог
плана
91,45
6/16)
„Доњи град“ ревизија,
блок
10.
(„Службени
31.
Измјена
дијела
гласник Града Добој“ бр:
регулационог
плана
91,45
3/16)
„Доњи
град“
Добој,
ревизија,(„Службени
21
Измјена
дијела
гласник Града Добој“ бр:
регулационог
плана
95,00
6/16)
„Центар“ Добој, ревизија,
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32.
Измјена
дијела
42. Измјена
дијела
регулационог
плана
91,00
регулационог
плана
90,85
„Центар“ Добој, ревизија,
„Центар“ Добој – ревизија,
блок
1.(„Службени
блок
10.(„Службени
гласник Града Добој“ бр:
гласник Града Добој“ број:
9/16)
7/18)
33.
Измјена
дијела
43. Измјена
дијела
регулационог
плана
91,45
регулационог
плана
90,85
„Центар“ Добој, ревизија,
„Центар“ Добој ревизија,
блок
2.(„Службени
блок
1.
(„Службени
гласник Града Добој“ бр:
гласник Града Добој“ број:
9/16)
7/18 )
34.
Измјена
дијела
44. Измјена
дијела
регулационог
плана
91,45
регулационог
плана
90,85
„Доњи град“ Добој –
„Средњошколски центар –
ревизија,
блок
Усора“ Добој („Службени
3.(„Службени
гласник
гласник Града Добој“
Града Добој“ бр: 1/17)
број:7/18)
35.
Измјена
дијела
регулационог
плана
91,45
Просјечна висина накнаде за трошкове уређења
„Центар“ Добој, - ревизија,
градског грађевинског земљишта за спроведбене
блок
2.
(„Службени
документе просторног уређења који не садрже
гласник Града Добој“
детаљан предмјер и предрачун износи 90,71 КМ.
бр:1/17)
Просјечна цијена утврђује се сваке године на
основу предмјера и предрачуна планова гдје је
36.
Измјена
дијела
цијена детаљно утврђена.
регулационог
плана
91,45
„Центар“ Добој, - ревизија,
блок
6.
(„Службени
Б/ НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
гласник Града Добој“ бр:
ЗЕМЉИШТА ЗА ПОДРУЧЈА ЗА КОЈЕ НИЈЕ
3/17)
ДОНЕШЕН СПРОВЕДБЕНИ ДОКУМЕНТ
37.
Измјена
дијела
регулационог
плана
91,45
„Центар“ Добој, - ревизија,
Ред.
Износ
по
м²
блок
6.
(„Службени
Број
корисне
гласник Града Добој“ бр:
ЗОНА
површине у КМ
5/17)
38.
Измјена
дијела
1.
I
90,71
регулационог
плана
91,00
„Средњошколски центар –
2.
II
77,21
Усора“ Добој („Службени
3
III
63,71
гласник Града Добој“ број
4.
IV
50,21
1/18)
5.
V
36,71
39. Измјена
дијела
6.
VI
13.75
регулационог
плана
90,85
„Центар“ Добој-ревизија,
Просјечна висина накнаде за трошкове уређења
блок
8.(„Службени
градског грађевинског земљишта утврђена је у
гласник Града Добој“ број:
складу са чланом 18. Правилника о обрачуну
3/18)
накнаде трошкова уређења градског грађевинског
40. Регулациони план „Општа
земљишта („Службени гласник Републике
болница“
Добој
84,50
Српске“ број: 95/13, 99/13 и 22/14) од стране
(„Службени гласник Града
овлашћеног правног лица „Добојинвест“ а.д.
Добој“ број: 4/18
Добој валоризована и процентуално умањена,
41. Измјена
дијела
водећи рачуна о зони градског грађевинског
регулационог
плана
90,85
земљишта.
„Центар“ Добој – ревизија,
блок
5.(„Службени
У складу са чланом 73. Закона о уређењу простора
гласник Града Добој“ број:
и грађењу („Службени гласник Републике
7/18)
Српске“ бр: 40/13, 106/15 и 3/16), инвеститор
изградње објеката на градском грађевинском
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земљишту дужан је прије добијања грађевинске
Програм рада Скупштине, други програми рада у
дозволе платити ренту и накнаду за трошкове
правилу, сачињавају се крајем текуће за наредну
уређења градског грађевинског земљишта.
годину.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-42/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 28 . фебруара
2019. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Програма рада Скупштине Града
Добој за 2019. годину.
2.Саставни дио овог закључка чини Програм рада
Скупштине Града Добој за 2019.годину.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-43/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 35. Статута Града Добоја („Сл.
гласник Града Добој“, број 1/17), и члана 69.
Пословника Скупштине Града Добој („Сл.
Гласник Града Добој“, број : 1/17), Скупштина
Града Добој на сједници одржаној 28. фебруара
2019. године, усвојила је

I У В О Д

Програм рада Скупштине обухвата програмски
период за 2019. годину и садржи питања и
активности из дјелокруга рада и надлежности
Скупштине која ће Скупштина разматрати у току
године.
Програм рада Скупштине садржи задатке
Скупштине који произилазе из Закона, Статута,
Пословника, те утврђене политике и стратегије
локално-економског развоја граа Добој за период
2016. – 2020. године, као и друге послове у
рјешавању питања од општег интереса за грађане.
На основу надлежности органа града Програм
рада
Скупштине
обухвата
финансијски,
стратешки, нормативни, програмски и тематски
дио. Програмом рада утврђени су послови и
задаци Скупштине, њихов садржај, начин
извршења, носиоци активности, динамика
послова, временски оквир и рокови за њихово
извршење. Корисници средстава буџета Града
чији је оснивач Град дужни су да Скупштини
града подносе годишње извјештаје о свом раду и
остваривању
Програма рада и кориштења средстава буџета.
Законски корисници средстава буџета Града
дужни су на захтјев органа Града, поднијети
извјештаје о свом раду и кориштењу средстава
буџета. Програм рада Скупштине у форми Нацрта
претходно се упућује у јавну расправу на
разматрање.
Закључком Скупштине Програм рада се упућује у
даљу скупштинску процедуру.
На основу сумираних приједлога, мишљења и
сугестија Стручна служба Скупштине, Колегиј
Скупштине и секретар Скупштине припремају
Приједлог програма рада Скупштине.
Предсједник Скупштине Града у својству
предлагача предлаже Програм рада Скупштине у
форми Приједлога на сједници Скупштине којом
предсједава.

У припреми за израду Нацрта програма рада
100 Скупштине,
предсједник,
подпредсједник,
1. ПРОГРАМ
Стручна служба Скупштине и секретар
РАДА СКУПШТИНЕ ДОБОЈ
Скупштине прибављају приједлоге и мишљења
ЗА 2019 ГОД .
одборника,
радних
тијела
Скупштине,
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Предсједник Скупштине заступа и представља
градоначелника, одјељења и служби Градске
Скупштину града, сазива сједнице, њима
управе, политичких странака које су заступљене у
предсједава и потписује акта Скупштине.
Скупштини, удружења и грађана о питањима која
треба уврстити у Програм рада Скупштине.
У оквиру свог дјелокруга рада и надлежности
Скупштина града обавља послове и задатке у
Радна тијела Скупштине дужна су да прије
складу са чланом 39. Закона о локалној
разматрања дневног реда на сједници Скупштине
самоуправи /“Службени гласник РС“, број 97/16/
претходно размотре свако питање садржано у
и чланом 35. Статута града Добој /“Службени
овом програму рада који је утврђен Пословником
гласник града Доој“, број 1/17/ у којима су јасно
Скупштине.
утврђене надлежности Скупштине као органа
јединице локалне самоуправе.
Радна тијела су дужна да своје приједлоге и
Градоначелник у оквиру свог дјелокруга рада и
мишљења доставе Скупштини Града.
надлежности обавља послове и задатке у складу
са чланом 59. Закона о локалној самоуправи
2.РАД ОРГАНА ГРАДА
/“Службени гласник РС“, број 97/16/ и чланом 60.
ДОБОЈ
Статута града Добој /“Службени гласник града
Добој“, број 1/17/ у којима су јасно утврђене
Послови Града обухватају послове из самосталне
надлежности градоначелника као органа јединице
и пренесене надлежности која је додијељена
локалне самоуправе.
посебним законом.
У оквиру послова самосталне надлежности Града
обухваћени су послови из области нормативне
дјелатности.
Самосталне надлежности Града обухватају
послове усвајања стратегије, Програма развоја
града, усвајање стратешких и спроведбених
докумената, доношење буџета, организовање
послова
локално-економског
развоја,
обезбјеђивања извршавања Закона и других
послова, као и вршење других надлежности у
складу са Законом.
Град обавља и послове државне управе када му је
то законом пренесено у надлежност.
Самостални и пренесени послови из надлежности
Града јасно су утврђени чланом 18. и чланом 35.
Закона о локалној самоуправи /“Службени
гласник РС“, број 97/16/.

3.

АКТИ ОРГАНА ГРАДА ДОБОЈ

Органи Града у вршењу послова из своје
надлежности доносе: Статут, Пословник, одлуке,
правилнике,
наредбе, рјешења,
упутства,
закључке, препоруке и резолуције.
Скупштина града доноси: Статут, Пословник,
одлуке,
рјешења,
закључке,
препоруке,
резолуције, стратегије, планове и програме.
Градоначелник доноси: одлуке, правилнике,
наредбе, упутства, рјешења, закључке, планове и
програме.
Стална радна тијела Скупштине доносе закључке,
а када су за то посебно овлаштени доносе и
рјешења.

Одлуке се доносе као акти извршавања
права
и
дужности Скупштине, као акт провођења
Организација и рад послова из надлежности
закона
и као акт утврђивања унутрашње
Града одвијају се посредством органа Града,
100
организације
и односа у Скупштини. Одлука мора
Скупштине Града и градоначелника.
садржавати првни основ и образложење на којем
се заснива.
Скупштина је представнички орган, орган
Рјешењем се на основу закона и других
одлучивања и креирања политике јединице
правних
прописа рјешава у појединачном
локалне самоуправе.
конкретном случају, о правима и обавезама или
правним интересима грађана или правних лица.
Градоначелник је носилац извршне власти у граду
Закључком Скупштина заузима ставове,
и руководи градском управом Града и одговоран
изражава
мишљење по питањима о којима је
је за њен рад.
расправљала, даје сагласност или потврђује
појединачне акте, утврђује унутрашње односе у
У оквиру својих надлежности градоначелник
Скупштини ако они нису уређени Пословником,
заступа и представља Град.
покреће иницијативу за измјену закона и других
прописа.
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Планове и програме Скупштина доноси
II САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА
ради остваривања циљева и интереса укупног
СКУПШТИНЕ ГРАДА ДОБОЈ
развоја града у свим областима друштвеног и
ЗА 2019. ГОДИНУ
привредног развоја.
Наредбом се на основу закона и других
-ПЕРИОДИ РАЗМАТРАЊА АКАТА: I, II, III и IV
прописа наређује или забрањује одређено
КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ
поступање. Наредба је акт извршних органа
власти.
-ПРЕГЛЕД ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ,
АКАТА ЗА САЗИВЕ И ПРИПРЕМЕ ДНЕВНИХ
Поступак за доношење општег акта из
РЕДОВА
РЕДОВНИХ
СЈЕДНИЦА
надлежности органа Града покреће се на
СКУПШТИНЕ ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2019.
иницијативу овлаштеног подносиоца која мора
ГОДИНУ
бити образложена, са свим елементима који чине
образложење акта.
Ред. ВРСТА И НАЗИВ АКТА /ОБРАЂИВАЧ
бр.
АКТА / ПРЕДЛАГАЧ АКТА/
Одлуке и друга општа акта Скупштине града и
1.
ФИНАНСИЈСКИ
ДИО
ПРОГРАМА
градоначелника објављују се у „Службеном
РАДА СКУПШТИНЕ
гласнику града Добој“.
периоди разматрања аката: I, II и IV
квартал 2019. године
Појединачни акти органа града Добој којима се
одлучује о избору, именовању, постављењу и
Разматрање аката финансијског дијела
разрјешењу из надлежности органа објављују се у
Програма рада Скупштине је приказано у
„Службеном гласнику града Добој“.
оквиру нормативног и тематског дијела
Поред одлука и других општих аката у
„Службеном гласнику града Добој“ објављују се
и аутентична тумачења аката органа Града,
програми и планови од интереса за информисање
грађана, акти располагања некретнинама на
подручју Града и други акти када о томе одлуче
органи Града.

4.

ОДНОСИ ОРГАНА ГРАДА

2.

Међусобни односи Скупштине и градоначелника
заснивају се на Закону, Статуту и Пословнику,
принципима међусобног уважавања и сарадње уз
појединачну одговорност за остваривање
властитих надлежности и заједничку одговорност
за функционисање Града.
Скупштина града је дужна да размотри
приједлоге аката, извјештаја и информација које
подноси градоначелник и о њима се изјасни у
роковима утврђеним Статутом, Пословником и
програмом рада Скупштине.
Градоначелник као носилац извршне власти у
Граду дужан је да редовно информише
Скупштину о питањима остваривања политике
Града.
Градоначелник је у обавези да упути своје
представнике на сједницу Скупштине када се на
дневном реду тих сједница налазе приједлози које
су поднијели други овлаштени предлагачи,
представници градоначелника.

Ред.
бр.
3.

овог програма /одлуке – извјештаји/.
Акти финансијског дијела Програма биће
разматрани у I, II и IV кварталу
нормативног дијела Програма, те у I и II
кварталу тематског дијела Програма.
Скупштина града ће континуирано
пратити активности финансијског дијела
Програма.
СТРАТЕШКИ ДИО ПРОГРАМА РАДА
СКУПШТИНЕ
Период разматрања аката: I квартал 2019.
године
Преглед разматрања аката стратешког
дијела Програма рада Скупштине је
приказан у оквиру тематског дијела овог
програма /извјештаји/. Акта стратешког
дијела Програма рада Скупштине биће
разматрана у I кварталу тематског дијела
Програма и I кварталу програмског дијела
Програма /планови/.
Скупштина ће у току 2019. године због
важности коју има овај дио Програма
континуирано пратити ток активности на
провођењу
постављених
стратешких
циљева дефинисаних стратегијом развоја
града Добоја.
ВРСТА И НАЗИВ АКТА /ОБРАЂИВАЧ
АКТА / ПРЕДЛАГАЧ АКТА/
НОРМАТИВНИ ДИО ПРОГРАМА РАДА
СКУПШТИНЕ
Период разматзрања аката: I квартал,
јануар – март 2019. године
ОДЛУКЕ
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Обрађивач акта: Одјељење за просторно
Обрађивач акта: Одјељење за стамбеноуређење
комуналне послове
Предлагач акта: градоначелник
Предлагач акта: градоначелник
Редни број, врста и назив акта:
Редни број, врста и назив акта:
1.
Приједлог одлуке о утврђивању основице
2.
Приједлог програма заједничке комуналне
за израчунавање висине ренте у 2020.
потрошње за 2019. годину
години
Обрађивач акта: Одјељење за просторно
2.
уређење
Приједлог одлуке о висини накнаде за
Предлагач акта: градоначелник
трошкове уређења градског грађевинског
Редни број, врста и назив акта:
3.
земљишта за 2019. годину
3.
Приједлог програма кориштења средстава
од накнаде за претварање пољопривредног
Приједлог одлуке о утврђивању Нацрта
земљишта у непољопривредне сврхе на
4.
просторног плана града Добој
подручју града Добој за 2019. годину
4.
Приједлог одлуке о усвајању измјене
Приједлог програма кориштења прихода
5.
дијела Регулационог плана „Доњи град“
од посебних намјена за шуме у 2019.
Добој – ревизија, блок 9.
5.
години

6.

Приједлог одлуке о утврђивању Нацрта
регулационог плана за изградњу пословног
објекта са угоститељским, хотелским и
услужним садржајима Добој

6.

Обрађивач акта: Одјељење за финансије
Предлагач акта: градоначелник
Редни број, врста и назив акта:
7.

Приједлог одлуке о годишњем обрачуну
буџета за 2018. годину

7.

Обрађивач акта: Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности
Предлагач акта: градоначелник
Редни број, врста и назив акта:
Приједлог одлуке о критеријумима за
додјелу средстава буџета Града за редовне
дјелатности спортских клубова за 2019.
годину.
*
Ред.
бр.
4.

1.

8.

ЗАКЉУЧНО СА РЕДНИМ БРОЈЕМ 7.
ВРСТА И НАЗИВ АКТА /ОБРАЂИВАЧ
АКТА / ПРЕДЛАГАЧ АКТА/
ПРОГРАМСКИ ДИО ПРОГРАМА РАДА
СКУПШТИНЕ
ПЕРИОД РАЗМАТРАЊА АКТА: I
КВАРТАЛ, ЈАНУАР – МАРТ 2019.
ГОДИНЕ
ПРОГРАМИ /ПЛАНОВИ/ ПРОГРАМИ
РАДА/
Обрађивач акта: Одјељење за просторно
уређење
Предлагач акта: градоначелник
Редни број, врста и назив акта:
Приједлог програма уређења градског
грађевинског земљишта за 2019. годину

9.

10.
11.

Приједлог програма рада противградне
заштите Републике Српске за 2019. годину
Нацрт програма кориштења средстава за
унапређење пољопривредне производње
на подручју града Добој за 2019. годину
Обрађивач акта: Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности
Предлагач акта: градоначелник
Редни број, врста и назив акта:
План уписа ученика у први разред средњих
школа на подручју града Добоја за
школску 2019. – 2020. годину
Обрађивач акта: Одјељење за изградњу,
убнову и развој
Предлагач акта: градоначелник
Редни број, врста и назив акта:
Приједлог
програма
рјешавања
проблематике избјеглог и расељеног
становништва и повратника за 2019.
годину
Обрађивач
акта:
Одјељење
за
пољопривреду
Предлагач акта: градоначелник
Редни број, врста и назив акта:
Приједлог програма кориштења средстава
од накнада за претварање пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе на
подручју града Добој за 2019. годину
Приједлог програма кориштења прихода
од посебних намјена за шуме у 2019.
години
Приједлог програма кориштења средстава
за
унапређење
пољопривредне
производње на подручју града Добоја за
2019. годину
Обрађивач акта: Одјељење за стратешко
планирање, европске интеграције
и локални економски
развој
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Предлагач акта: градоначелник
1.
Извјештај о пословању Јавне предшколске
Редни број, врста и назив акта:
установе обданиште „Мајке Југовић“
Добој за 2018. годину
12. Годишњи план имплементације плана
2.
Извјештај о пословању Јавне установе
капиталних инвестиција града Добој за
Центар за културу за 2018. годину
2019. годину
3.
Извјештај о раду Јавне установе Центар за
Обрађивач акта: Територијална ватрогасна
социјални рад Добој за 2018. годину
јединица Добој
4.
Извјештај о пословању јавне здравствене
Предлагач акта: градоначелник
установе Дом здравља Добој за 2018.
Редни број, врста и назив акта:
годину
13. План о кориштењу средстава остварених
5.
Извјештај о пословању Јавног предузећа
од накнаде по основу посебних мјера
„Радио телевизија Добој“ Добој за 2018.
заштите од пожара за 2019. годину
годину
Обрађивач
акта:
Стручна
служба
6.
Извјештај о раду Туристичке организације
Скупштине/Колегиј Скупштине
Добој за 2018. годину
Предлагач акта: Скупштина
7.
Извјештај о пословању Јавне установе
Редни број, врста и назив акта:
Спортско-рекреационог
центра
14. Приједлог програма рада Скупштине града
„Преслица“ Добој за 2018. годину
Добој за 2019. годину
8.
Извјештај о пословању Јавног предузећа
Дирекције за изградњу, обнову и развој
ЗАКЉУЧНО СА РЕДНИМ БРОЈЕМ 14.
*
града Добој за 2018. годину
9.
Извјештај о раду Агенције за развој малих
Ред. ВРСТА И НАЗИВ АКТА /ОБРАЂИВАЧ
и средњих предузећа за 2018. годину
бр.
АКТА / ПРЕДЛАГАЧ АКТА/
10.
Извјештај о пословању Јавно здравствене
5.
ТЕМАТСКИ ДИО ПРОГРАМА РАДА
установе Апотеке „Јован Јовановић Змај“
СКУПШТИНЕ
Добој за 2018. годину
Период разматрања аката, I квартал, јануар
11.
Извјештај о раду Регионалног музеја Добој
– март 2019. године
за 2018. годину
ИЗВЈЕШТАЈИ, ИНФОРМАЦИЈЕ
12. Извјештај о раду Народне и матичне
Обрађивач
акта:
Стручна
служба
библиотеке Добој за 2018. годину
Скупштине
13.
Извјештај о раду Јавног предузећа
Предлагач акта: Скупштина Града
Регионална депонија Добој Д.О.О. за 2018.
Редни број, врста и назив акта:
годину
1.
Извјештај о реализацији програма рада
14.
Извјештај о раду Јавне установе Дом за
Скупштине за 2018. годину
старија лица Добој за 2018. годину
Обрађивач акта: Одјељење за приврду и
друштвене дјелатности
15. Извјештај о раду фондације „Центар за
Предлагач акта: градоначелник
дјецу и омладину са сметњама у развоју“ за
Редни број, врста и назив акта:
2018. годину
1.
Извјештај о остваривању програма
одржавања и реконструкције локалне
Обрађивач
акта:
Одјељење
за
путне мреже на подручју града Добој за
пољопривреду
2018. годину
Предлагач акта: градоначелник
2.
Извјештај о остваривању програма
Редни број, врста и назив акта:
одржавања, санације и реконстукције
водопривредних објеката и водотокова у
16. Извјештај о реализацији програма
2018. години
кориштења средстава од накнаде за
3.
Извјештај о кориштењу средстава од
претварање пољопривредног земљишта у
накнаде
по
основу
експлоатације
непољопривредне сврхе на подручју града
минералних сировина у 2018. години
Добоја за 2018. годину
Обрађивач акта: Јавне установе – ЈУ, јавне
17. Извјештај о реализацији Програма
здравствене установе – ЈЗУ,
кориштења прихода од посебних намјена
организације, агенције, фондације, јавна
за шуме у 2018. години
предузећа ЈП, /чији је оснивач град Добој/
18.
Извјештај о реализацији Програма
Одјељење за привреду и друштвене
кориштења средстава за унапређење
дјелатности .
пољопривредне производње на подручју
Предлагач акта: Градоначелник
града Добоја за 2018. годину
Редни број, врста и назив акта:
Обрађивач акта: Одјељење за стратешко
планирање, европске интеграције и
локални економски развој.
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Предлагач акта: Градоначелник
Обрађивач
акта:
Стручна
служба
Редни број, врста и назив акта:
Скупш'тине/Комисија за награде и
признања/
19. Извјештај
о
годишњем
плану
Предлагач акта: Скупштина Града
имплементације ревидиране стратегије
Редни број, врста и назив акта:
развоја града Добој (1+2) за 2019. годину
20. Годишњи Извјештај о имплементацији
2.
Приједлог одлуке о додјели признања и
ревидиране стратегије развоја града Добој
награда у 2019. години
за 2018. годину
Обрађивач акта: Одјељење за просторно
21. Годишњи Извјештај о имплементацији
уређење
плана капиталних инвестиција за 2018.
Предлагач акта: Градоначелник
годину
Редни број, врста и назив акта:
22. Извјештај
о
резултатима
мјерења
3.
Приједлог одлуке о утврђивању Нацрта
задовољства грађана јавним услугама за
измјене дијела Регулационог плана
2018. годину
„Центар“ Добој – Ревизија, блок 6.
Обрађивач акта: Територијална ватрогасна
4.
Приједлог одлуке о утврђивању Нацрта
јединица Добој
измјене дијела Регулационог плана
Предлагач акта: Градоначелник
„Центар“ Добој – Ревизија, блок 2.
Редни број, врста и назив акта:
5.
Приједлог одлуке о утврђивању Нацрта
23. Извјештај о утрошку средстава остварених
измјене дијела Регулационог плана „Доњи
од накнада по основу посебних мјера
град“ Добој – Ревизија, блок 3.
заштите од пожара за 2018. годину
6.
Приједлог одлуке о утврђивању Нацрта
измјене дијела Регулационог плана
Обрађивач акта: Одјељење за Привреду и
„Центар“ Добој – Ревизија, блок 5.
друштвене дјелатности
7.
Приједлог одлуке о усвајању Регулационог
Удружење пензионера, савез и ЈУ
плана“Стари мост“ Добој
Предлагач акта: градоначелник
8.
Приједлог одлуке о усвајању Регулационог
Редни број, врста и назив акта:
плана за изградњу пословног
24. Информација о материјалном положају
објекта са угоститељским, хотелским и
пензионера на подручју града Добоја
услужним садржајима Добој
25. Информација о стању у области спорта на
подручју града Добоја у 2018. години
*
ЗАКЉУЧНО СА РЕДНИМ БРОЈЕМ 8.
26. Информација о стању у области културе на
подручју града Добоја у 2018. години
Обрађивач акта: Одјељење за стамбено- Ред. ВРСТА И НАЗИВ АКТА /ОБРАЂИВАЧ
бр.
АКТА / ПРЕДЛАГАЧ АКТА/
комуналне послове
Предлагач акта: градоначелник
5.
ТЕМАТСКИ ДИО ПРОГРАМА РАДА
Редни број, врста и назив акта:
СКУПШТИНЕ
Период разматрања акта: II квартал,
27. Информација о утрошеној електричној
април – јуни 2019. године
енергији за јавну расвјету за период од
ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ
01.01. до 31.12.2018. године
28. Информација у вези извршавања обавеза
Обрађивач акта: Организационе јединице –
града Добој
по питању омогућавања
одјељења Градске управе
откупа другог одговарајућег стана
Предлагач акта: Градоначелник
носиоцима станарског права чији је стан у
Редни број, врста и назив акта:
саставу ратом уништене зграде
1.
Извјештај о раду Градске управед и
градоначелника за 2018. годину
*
ЗАКЉУЧНО СА РЕДНИМ БРОЈЕМ 28.
Обрађивач акта: Одјељење за финансије
Предлагач акта: Градоначелник
Ред. ВРСТА И НАЗИВ АКТА /ОБРАЂИВАЧ
Редни број, врста и назив акта:
бр.
АКТА / ПРЕДЛАГАЧ АКТА/
2.
Извјештај о извршењу буџета за период
3.
НОРМАТИВНИ ДИО ПРОГРАМА РАДА
01.01. – 31.03.2019. године
СКУПШТИНЕ
Обрађивач акта: Одјељење за стамбеноРедни број, врста и назив аката: II квартал,
комуналне послове
април – јуни 2019. године
Предлагач акта: Градоначелник
ОДЛУКЕ
Редни број, врста и назив акта:
Обрађивач акта: Одјељење за финансије
3.
Извјештај о реализацији Програма
Предлагач акта: Градоначелник
заједничке комуналне потрошње за 2018.
Редни број, врста и назив акта:
годину
1.
Приједлог одлуке о годишњем обрачуну
4.
Информација о водоснабдијевању града
буџета града Добој за 2019. годину
Добој у 2018. години
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5.
Информација о утрошеној електричној
Период разматрања акта, III квартал, јули –
енергији за јавну расвјету за период 01.01.
септембар 2019. године
– 30.03.2019. године
ИЗВЈЕШТАЈИ, ИНФОРМАЦИЈЕ
Обрађивач акта: Одјељење за привреду и
Обрађивач акта: Одјељење за финансије
друштвене дјелатности
Предлагач акта: градоначелник
Предлагач акта: Градоначелник
Редни број, врста и назив акта:
Редни број, врста и назив акта:
1.
Извјештај о извршењу буџета града Добој
6.
Информација о пословању привреде града
за период 01.01.– 30.06.2019. године
Добој по годишњем обрачуну за 2018.
2.
Извјештај о извршењу текуће буџетске
годину
резерве за период 01.01. – 30.06.2019.
7.
Информација о упису дјеце /ученика/ у
године
први разред основних школа на подручју
3.
Извјештај о извршеним реалокацијама
града Добој за школску 2019 – 2020.
буџетских средстава за период 01.01. –
годину
30.06.2019. године
8.
Информација о стању болести, овисности
Обрађивач акта: Одјељење за привреду и
на подручју града Добој
друштвене дјелатности
9.
Информација о равноправности полова на
Предлагач акта: градоначелник
локалном нивоу власти
Редни број, врста и назив акта:
Обрађивач акта: Одјељење за цивилну
4.
Информација о раду и стању невладиних
заштиту
организација и удружења грађана на
Предлагач акта: градоначелник
подручју града Добоја
Редни број, врста и назив акта:
5.
Информација о стању насиља у породици
10. Информација о деминирању на подручју
на подручју града Добоја
града Добој у 2018. години
Обрађивач акта: Одјељење за стамбенокомуналне послове
*
ЗАКЉУЧНО СА РЕДНИМ БРОЈЕМ 10.
Предлагач акта: градоначелник
Редни број, врста и назив акта:
Ред. ВРСТА И НАЗИВ АКТА /ОБРАЂИВАЧ
6.
Информација о државним становима на
бр.
АКТА / ПРЕДЛАГАЧ АКТА/
којима не постоји станарско право
7.
Информација о утрошеној електричној
3.
НОРМАТИВНИ ДИО ПРОГРАМА РАДА
енергији за јавну расвјету за период 01.01.
СКУПШТИНЕ
– 30.06.2019. године
Период разматрања акта: III квартал, јули
8.
Информација о стању и заштити животне
– септембар 2019. године
средине на подручју града Добоја
ОДЛУКЕ
Обрађивач акта: Одјељење за цивилну
Обрађивач акта: Одјељење за просторно
заштиту
уређење
Предлагач акта: градоначелник
Предлагач акта: градоначелник
Редни број, врста и назив акта:
Редни број, врста и назив акта:
9.
Информација о мјерама и активностима на
1.
Приједлог одлуке о утврђивању Нацрта
заштити града Добој након поплава 2014.
регулационог плана „Магистрални пут“
године
Добој
2.
Приједлог одлуке о усвајању Измјене
дијела Регулационог плана „Центар“ Добој
*
ЗАКЉУЧНО СА РЕДНИМ БРОЈЕМ 9.
– ревизија, блок 6.
Ред. ВРСТА И НАЗИВ АКТА /ОБРАЂИВАЧ
3.
Приједлог одлуке о усвајању Измјене бр.
АКТА / ПРЕДЛАГАЧ АКТА/
дијела Регулационог плана „Доњи град“
3.
НОРМАТИВНИ ДИО ПРОГРАМА РАДА
Добој – ревизија, блок 3.
СКУПШТИНЕ
4.
Приједлог одлуке о усвајању Измјене
Период разматрања акта IV квартал,
дијела Регулационог плана „Центар“ Добој
октобар – децембар 2019. године
– ревизија, блок 5.
ОДЛУКЕ
5.
Приједлог одлуке о усвајању просторног
Обрађивач акта: Одјељење за финансије
плана града Добој
Предлагач акта: градоначелник
Редни број, врста и назив акта:
*
ЗАКЉУЧНО СА РЕДНИМ БРОЈЕМ 5.
1.
Нацрт одлуке о стопи пореза на
непокретности у 2020. години
Ред. ВРСТА И НАЗИВ АКТА /ОБРАЂИВАЧ
2.
Нацрт одлуке о усвајању буџета града
бр.
АКТА / ПРЕДЛАГАЧ АКТА/
Добој за 2020. годину
5.
ТЕМАТСКИ ДИО ПРОГРАМА РАДА
3.
Нацрт одлуке о извршењу буџета града
СКУПШТИНЕ
Добој за 2020. годину
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4.
Приједлог одлуке о стопи пореза на
6.
Програм
одржавања,
санације
и
непокретности у 2020. години
реконструкције водоводних објеката и
5.
Приједлог одлуке о усвајању буџета града
водотокова у 2020. години
Добој за 2020. годину
7.
Програм кориштења средстава остварених
6.
Приједлог одлуке о извршењу буџета града
од накнаде по основу експлоатације
Добој за 2020. годину
минералних сировина у 2020. години
Обрађивач акта: Одјељење за просторно
Обрађивач акта: Одјељење за стамбеноуређење
комуналне послове
Предлагач акта: градоначелник
Предлагач акта: градоначелник
Редни број, врста и назив акта:
Редни број, врста и назив акта:
7.
Приједлог одлуке о утврђивању Нацрта
8.
Нацрт програма заједничке комуналне
урбанистичког плана града Добој
потрошње за 2020. годину
8.
Приједлог одлуке о усвајању Измјене
Обрађивач акта: Јавне установе – ЈУ, јавне
дијела Регулационог плана „Центар“ Добој
здравствене установе – ЈЗУ,
– ревизија, блок 2.
организације, агенције, фондације, јавна
9.
Приједлог одлуке о усвајању Регулационог
предузећа - ЈП, /чији је оснивач град Добој/
плана „Магистрални пут“ Добој
Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности
*
ЗАКЉУЧНО СА РЕДНИМ БРОЈЕМ 9.
Предлагач акта: градоначелник
Редни број, врста и назив акта:
Ред.
9.
Програм рада Јавне установе „Центар за
бр.
ВРСТА И НАЗИВ АКТА /ОБРАЂИВАЧ
културу“ Добој за 2020. годину
АКТА / ПРЕДЛАГАЧ АКТА/
10. Програм рада Јавне установе „Центар за
социјални рад“ Добој за 2020. годину
4.
ПРОГРАМСКИ ДИО ПРОГРАМА РАДА
11.
Програм рада Јавне здравствене установе
СКУПШТИНЕ
Дом здравља Добој за 2020. годину
Период разматрања акта: IV квартал,
12. Програм рада Јавног предузећа Радио
октобар – децембар 2019. године
телевизија Добој за 2020. годину
ПРОГРАМИ / ПЛАНОВИ / ПРОГРАМИ
13. Програм рада Туристичке организације
РАДА
Добој за 2020. годину
Обрађивач
акта:
Стручна
служба
14.
Програм рада Јавне установе СпортскоСкупштине / Колегиј Скупштине /
рекреационог центра „Преслика“ Добој за
Предлагач акта:Скупштина Града
2020. годину
Редни број, врста и назив акта:
15. Програм рада Агенције за развој малих и
1.
Нацрт програма рада Скупштине града
средњих предузећа за 2020. годину
Добој за 2020. годину
16.
Програм рада Јавне здравствене установе
Обрађивач акта: Одјељење за просторно
Апотека „Јован Јовановић Змај“ Добој за
уређење
2020. годину
Предлагач акта: градоначелник
17. Програм рада Јавног предузећа „Дирекција
Редни број, врста и назив акта:
за изградњу и развој града Добој“ за 2020.
2.
Нацрт програма уређења грађевинског
годину
земљишта за 2020. годину
18. Програм рада Јавне установе Дјечије
обданиште „Мајке Југовић“ Добој за 2020.
Обрађивач
акта:
Одјељење
за
годину
пољопривреду
19. Програм рада Регионалног музеја Добој за
Предлагач акта: градоначелник
2020. годину
Редни број, врста и назив акта:
20.
Програм рада Народне и матичне
3.
Нацрт програма кориштења средстава од
библиотеке Добој за 2020. годину
накнаде за претварање пољопривредног
21.
Програм рада Јавне установе Дом за
земљишта у непољопривредне сврхе на
старија лица Добој за 2020. годину
подручју града Добоја за 2020. годину
22.
Програм
рада
Јавног
предузећа
4.
Нацрт програма кориштења прихода од
„Регионална
депонија“
Добој
Д.О.О.
за
посебних намјена за шуме у 2020. години
2020.
годину
Обрађивач акта: Одјељење за привреду и
23. Програм рада Фондације „Центар за дјецу
друштвене дјелатности
и омладину са сметњама у развоју“ Добој
Предлагач акта: градоначелник
за 2020. годину
Редни број, врста и назив акта:
5.
Програм одржавања и реконструкције
*
ЗАКЉУЧНО СА РЕДНИМ БРОЈЕМ 23.
локалне путне мреже на подручју града
Добоја за 2020. годину
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Скупштина града ће разматрати и друга питања
Ред. ВРСТА И НАЗИВ АКТА /ОБРАЂИВАЧ
која нису обухваћена овим програмом, а о којима
бр.
АКТА / ПРЕДЛАГАЧ АКТА/
5.
ТЕМАТСКИ ДИО ПРОГРАМА РАДА је у складу са законским и другим прописима
надлежно да одлучује и то:
СКУПШТИНЕ
Период разматрања аката: IV квартал,
- о утврђивању права власништва на
октобар – децембар 2019. године
грађевинском земљишту,
ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ
- о начину и условима јавне продаје неизграђеног
Обрађивач акта: Одјељење за финансије
грађевинског земљишта у државној својини,
Предлагач акта: градоначелник
- о поступку, условима и начину давања у закуп
Редни број, врста и назив акта:
1.
Извјештај о извршењу буџета града Добој на привремено кориштење градског грађевинског
земљишта у државној својини,
за период 01.01. – 30.09.2019. године
Обрађивач акта: Одјељење за стамбено- - о рјешавањупитања по праву прече куповине,
- о питању избора и именовања у функцији
комуналне послове
провођења кадровске политике
Предлагач акта: градоначелник
- о питању додјељивања признања и награда
Редни број, врста и назив акта:
2.
Информација о утрошеној електричној као и другим питањима која буду иницирали
енергији за јавну расвјету за период 01.01. одборници, градоначелник Града, Градска
управа, удружења грађана, предузећа, установе,
– 30.09.2019. године
политичке
организације,
органи
мјесних
заједница,
и
друга
правна
лица
и
субјекти.
ЗАКЉУЧНО СА РЕДНИМ БРОЈЕМ 2.
*
НАПОМЕНА:
Наведена акта чине цјелину садржаја Програма
рада Скупштине града Добој за 2019. годину.

V МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА

III ОДНОСИ СКУПШТИНЕ ГРАДА СА
ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА

У циљу благовремене припреме и извршења овим
програмом предвиђених аката, материјала,
носиоци обраде дужни су да се придржавају
одређених рокова.

У оставривању својих права и одговорности у
складу са Уставом, Законом и Статутом Града,
Скупштина ће развијати односе сарадње и
међусобног уважавања са свим државним и
републичким органима и институцијама, другим
скупштинама,
политичким
странкама
и
удружењима грађана.

Када је по одређеном питању утврђена активност
и задатак за више обрађивача, извршилаца
носиоцем активности сматрат ће се обрађивач
који је наведен први по реду.
Обавеза свих стручних обрађивача и предлагача
материјала као носиоца активности и задатака на
реализацији овог програма је:

У
реализацији
конкретних
активности
Скупштина може да тражи мишљење и
приједлоге од политичких странака, удружења
грађана и представника других скупштина.

- да материјале припремају у адекватној форми
предвиђеној за одређену врсту аката, према
методологији коју ће за одређене акте
прецизирати секретар Скупштине града,
- да материјали буду стручно обрађени и
припремљени у потребном броју примјерака,
- да материјали износе објективно стање и
чињенице, са јасним, конкретним приједлозима
мјера и закључака,
- да материјали буду писани јасним и разумљивим
ријечима уз доследну примјену језичких и
граматичких правила,
- да нацрте општих аката доставе благовремено
овлаштеном предлагачу, градоначелнику на
разматрање у циљу коначног утврђивања
приједлога,
- да у случају потребе за одређеним исправкама,
измјенама и допунама, материјале доставе
предлагачу најкасније 12 дана прије утврђеног
термина одржавања сједнице,
- да утврђене приједлоге аката одмах по
утврђивању приједлога, доставе секретару
Скупштине града,

Зависно од карактера и значаја питања
предвиђених Програмом рада Скупштине
Републике Српске, а нарочито оних од посебног
значаја за град Добој, на сједницама Скупштине
града Добој, заузимаће се ставови да се путем
посланика изврши одговарајући утицаји и заступе
интереси града Добој у Скупштини Републике
Српске и Парламентарној Скупштини Босне и
Херцеговине.
Скупштина у оквирима датим Уставом, Законом
и Статутом може да успоставља сарадњу са
другим органима јединица локалне самоуправе.

IV ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
СКУПШТИНЕ
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- да Стручна служба Скупштине материјале који
су уврштени у дневни ред, достави одборницима
2. Саставни дио закључка чини Програм
Скупштине града, најмање 7 дана прије
заједничке комуналне потрошње за 2019.годину.
одржавања сједнице.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
Градска управа, јавна прдузећа, јавне установе,
гласнику Града Добој“.
агенције, организације и фондације чији је
оснивач Град, дужне су своје програме рада
ускладити са задацима који су утврђени овим
РЕПУБЛИКА СРПСКА
програмом.
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Секретар Скупштине града непосредно је
одговоран за координацију активности свих
учесника на изради приједлога аката одређених
овим програмом, као и за благовремено
достављање
материјала
одборницима
Скупштине.
Секретар Скупштине непосредно је одговоран за
организацију и припрему сједница радних тијела
која ће разматрати питања тематике предложених
материјала који ће се наћи на дневном реду
Скупштине.
Овај програм ће се након усвајања доставити свим
носиоцима активностима и задатака као и другим
заинтересованим субјектима за његово праћење и
реализацију.
Донесени Програм рада Скупштине биће
објављен у „Службеном гласнику града Добој“.
О извршењу овог програма
стараће се
предсједник Скупштине града и о томе ће
периодично обавјештавати Скупштину града.

Број: 01-013-44/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 21. Закона о комуналним
дјелатностима (Службени гласник Републике
Српске бр.124/11) и члана 33. Статута Града
Добој (Службени гласник Града Добој број 9/12)
Скупштина Града Добој, на сједници одржаноj
28. фебруара 2019. године, доноси:

ПРОГРАМ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ
ПОТРОШЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Законом о комуналним дјелатностима (Сл.гл.РС
број 124/11) утврђене су дјелатности од посебног
друштвеног интереса, обављање комуналних
дјелатности и начин њиховог финансирања.
Комуналне дјелатности од посебног друштвеног
интереса, овим Законом разврстане су у двије
РЕПУБЛИКА СРПСКА
групе и то:
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
1.Дјелатности индивидуалне комуналне
потрошње,
Број: 01-013-43/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
2.Дјелатности заједничке комуналне
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
потрошње.
Мурвет Бајрактаревић,с.р
Дјелатности
индивидуалне комуналне потрошње
__________________________________________
чине:
а) производња и испорука воде,
б) пречишћавање и одвођење отпадних вода,
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
100
в) производња и испорука топлотне
самоуправи (Службени гласник Републике
енергије,
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
г) збрињавање отпада из стамбених и
пословних простора,
Статута Града Добој („Службени гласник Града
д)
управљање јавним просторима за
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
паркирање
возила,
Скупштине Града Добој („Службени гласник
ђ) одржавање јавних тоалета,
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
е) управљање кабловским канализацијама за
Добој, на сједници одржаној дана 28 . фебруара
комуникацијске системе,
2019. године д о н о с и
ж) тржничка дјелатност,
з) погребна дјелатност,
и)
димњачарска дјелатност,
ЗАКЉУЧАК
ј) јавни превоз лица у градском и
приградском саобраћају.
1. Усваја се Програм заједничке комуналне
потрошње за 2019. годину.
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Послове комуналне дјелатности обављају
I
комунална и друга предузећа, са обавезом да се
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ
задовоље потребе грађана – корисника услуга а
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
КМ 150.000
средства се обезбјеђују из цијене комуналних
услуга.
ц
Дјелатности заједничке комуналне потрошње су:
1.Одржавање, уређивање и опремање јавних
зелених и рекреационих површина као што су
паркови, дрвореди, скверови, травњаци, зеленило
уз саобраћајнице, зелене површине уз стамбене
зграде, површине за рекреацију, обале ријека и
језера и сл. које обухвата одржање дрвећа у
парковима и дрворедима и другог шумског
растиња (поткресивање, заливање замјена
стабала, заштита од болести, штеточина и сл.),
сијање траве, одржавање и опремање простора и
одржавање у функционалним стању парковских
клупа и других реквизита, инсталација и уређаја у
парковима и др.
1. Чишћење јавних асфалтних површина
обухвата прикупљање, одвожење
депоновање и уништавање отпада са
асфалтних површина,
2. Одржавање
јавних
саобраћајних
површина у насељеним мјестима обухвата
поправку и модернизацију улица,
плочника,
тргова,
вертикалне
и
хоризонталне саобраћајне сигнализације,
одржавање градских саобраћајница у
зимским условима (зимска служба),
3. Одвођење атмосферских падавина и
других вода са јавних површина,
4. Јавна расвјета у насељеним мјестима
којом се освјетљавају саобраћајне и друге
јавне површине у насељу (редовно и
инвестиционо одржавање и изградња
јавне расвјете, утошак електричне
енергије за јавну расвјету),
5. Остали послови заједничке комуналне
потрошње.
Средства за обављање дјелатности заједничке
комуналне потрошње обезбјеђују се у буџету
града из:
• комуналне накнаде,
• дијела накнада за коришћење добара од
општег интереса,
• дијела прихода од пореза на
непокретности,
• дијела накнада за дате концесије.
Град
је
надлежан
да
обезбјеђује
организовано обављање комуналних дјелатности.
Програмом заједничке комуналне потрошње за
2019. год. утврђује се обим и начин обављања
дјелатности заједничке комуналне потрошње.
Приједлог

Р.бр.

1.

ВРСТА РАДОВА

ј
е
д
.
м
ј
е
р
е

количина

Кошење траве на јавним површина,
сакупљање и одвоз на депонију
1.Површине које се косе
2 пута
мјесечно ( током 9
мјесеци.)
Површина уз Ул. Светог
Саве
Површина уз Ул.
Немањину
Градски парк
Површина испред зграде
АС Града
Добој
Површина око зграде
Дома војске

м
2
1.552
794
10.272
1.000
2.000
15.618 x18
(281.124)

УКУПНО
1.Површине које се косе 9
пута у току вегетативне
сезоне
Зелене
површине у
између
стамбених
објеката:
Кварт Б – између улица
Кнеза Милоша,Цељска,
Војводе Синђелића
Кварт В – између улица
Цара Душана, Филипа
Вишњића,Југ Богдана и
Војводе Синђелића
Кварт Г – између улица
Видовданска,
Кнеза
Лазара, Југ Богдана,
Хиландарска,Његошева
Кварт Д – између улица
НиколеПашића,Ћупријск
а, Краља Твртка,Краља
Драгутина
Кварт Ђ – између улица
Краља
Александра,
Немањина, Краља Петра
Првог, Краља Драгутина
и Карађорђева
Кварт Е – између улица
Николе
Пашића,
Карађорђева,
Краља
Драгутина,
Војводе
Степе,
Соколова
и
Војводе Мишића
Кварт Ж – између улица
Краља
Александра,
Немањина,
Кнегиње
Милице,Српских
Соколов, Војводе Степе и
парк код пијаце
Кварт З – између улица
Краља Александра и
Војводе Степе
Кварт И – између улица

м
2

1.560
10.394
10.168
11.796
10.782
7.376
7.232
4.688
10.176

и
ј
е
н
а
К
М
/
м
2

Укупн
о са
пдв
КМ
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Солунских Добровољаца
и Колубарска
Укупно од БИ ( 74.172 x 9 = 667.548 )

5.

Садња сезонског цвијећа
различитих врста
321 м2 укупна површина

м
2

-Ул. Светог Саве,(код
аутобуске стан. и базена)
-Ул.Немањина,
-Површине испред зграде
АС Града Добој,
-Ул. ЦараДушана, ( код
киоска)
-Ул.
Краља
Александра(код
православне цркве и на
излазу из града)
-На углу улица Југ
Богдана/Видовданска
раскрс.улица
Југ
Богдана и војводе
Синђелића
(код
водовода)
(321m x 9 = 2.889 KM)

6.
1.Површине које се косе
8 пута у току вегетативне
сезоне, а припадају Ул.
Цара Душана ( од .Југ
Богдана до Видовданске),
Николе Тесле, Браће
Југовића
и
Милоша
Обилића
УКУПНО КОШЕЊЕ
ТРАВЕ

2.

3.

4.

Свакодневно
прикупљање отпада и
лишћа, пражњење посуда
за смеће и уклањање
плаката са јавних зелених
површина и одвоз на
депонију, 119.072 м2укупна површина града .
Oбрачун се врши( 119.072
x14 ) за наведену
површину.
Пражњење
посуда
за
смеће
подразумијева све посуде
и на зеленим и на
асфалтним површинама
Рад
радника
на
ванредним пословима
Одржавање живе ограде
(орезивање)
1.990 м , 4 пута годишње
= 7960 m
Ул. Свети Сава
Николе Пашића
Краља Петра Првог
Карађорђева
Краља Драгутина
Кнегиње Милице
Српских Соколова
Краља Александра
Кнеза Милоша
Цељска
Кнеза Лазара
Браће Југовића
Централни парк
Хиландарска
УКУПНО
ОДРЖАВАЊЕ
ЖИВЕ ОГРАДЕ

м
2

14.300 x 8
(114.400)

1.063.072

7.

43.533

8.

9.
м
2

1.667.008

39.008

10.
с
а
т

м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м
м

299

1.399

490
305
52
76
53
106
154
80
51
322
110
77
58
56
1.990 x4
( 7960 m)

11.

- Орезивање
грмља

12.

- Садња украсног грмља i
живе ограде

13.
14.
15.

16.

18.626

Окопавање и залијевање
сезонског цвијећа током
цијеле
вегетативне
сезоне, 321м x6,(1926 x
2,3)
Орезивање и окопавање
ружичњака,
уклањање
осушених
цвјетова и залијевање,
укупна површина 866
м2 (5 пута у току године)
-Ул. Југ Богдана
- Ул. Немањина
- Ул. Светог Саве( преко
пута поште)
Садња нових садница
ружа
са
окопавањем,уклањање
сувих
цвјетова
и
залијевање у току године
- Орезивање дрвећа у
дрворедима,
парковима и насељима,
уклањање сувих
грана,
редукција
крошње са ангажовањем
корпе
Орезивање дрвећа у
дрворедима,
парковима и насељима,
уклањање сувих
грана,
редукција
крошње без ангажовања
корпе
украсног

- Садња новог дрвећа и
обнављање дрвореда
лишћара
- Садња новог дрвећа и
обнављање дрвореда
четинари
- Сјеча и уклањање
осушених стабала
са ангажовањем корпе
- Сјеча и уклањање
осушених стабала
ручно – без употребе
корпе

17.

- попуњавање дрвореда у
ул. Свети Сава

18.

-насипање
дебљине 10цм-

земље

60
15
60
30
140
8
8

3.380

5.183

4.330
м
2

20
782
64

1.520

к
о
м

200

к
о
м

250

к
о
м

200

2.340

150

1.755

100

1.870

100

2.925

100

1.755

40

4.680

40

2.340

10

1.463

1.000

1.170

к
о
м
к
о
м
к
о
м
к
о
м
к
о
м
к
о
м
к
о
м
м
2

1.170

5.850
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19.
20.

21.

-сијање и залијевање
парковске траве
-крчење
запуштених
јавних површ. По налогу
комуналне полиције
Уништавање корова уз
примјену
хербицида,
заштита
садница
са
постављањем летви ,
металне
ограде
,постављање
металних
стубова,
залијевање
садница
СВЕ УКУПНО
ЈАВНЕ
ЗЕЛЕНЕ
ПОВРШИНЕ

м
2

1000

1.170

1.

1.
2.
3.
4

5.

6.

НАЗИВ
УЛИЦЕ

2.
Улице које се
чисте најмање
18 пута
годишње (I
приоритет)
Светог Саве
Немањина
Хиландарска
Кнеза Лазара
(одУл. Светог
Саве до
Хиландарске)
Цара Душана
(од Ул. Светог
Саве до
Хиландарске)
Тротоари у
парку

ДУЖИ
НА
м
3.

5.353

150000

Ш
ИР
И
Н
А
м
4.

ПОВР
Ш.
КОЛО
ВОЗА
м²

ПОВР
Ш.
TРОТ
ОАРА
м²

УКУП
НА
ПОВР
Ш.
М²

5.

6.

7.

1.200
397
285
180

8,5
9
7
9

10.200
3.573
1.995
1.620

7.200
2.382
560
390

17.400
5.955
2.555
2.010

180

7

1.260

990

2.250

2.520

2.520
32.690

743

7

5.201

3.269

8.470

175

9

1.575

391

1966

282
380
1200

7
7
6,5

1.974
2.660

1.241
1.040
4.300

3.215
3.700

688

7

7.800
4.816

3.110

12.100
7.926

340

4

1.360

340

1.700

9

3.870

1.300

5.170

900
432

8
7

7.200
3.024

3.600
1.728

10.800
4.752

432
200

7
7

3.024
1.400

1.728
800

4.752
2.200

217

5

1.085

650

1.735

430

554
742

7
6

3.878
4.452

1.650
740

Укупно м2

Укупно м2
Укупно: 17.950 КМ
Улице које се
чисте најмање
12 пута
годишње ( II
приоритет)
1.
Краља
Драгутина
2.
Кнеза Лазара
(други дио
улице)
3.
Ћупријска
4.
Цељска
5.
Краља
Александра
6.
Цара Душана
(други дио
улице)
7.
Краља Петра
Првог
8.
Српских
Соколова
9.
Југ Богдана
10. Николе
Пашића
11. Кнеза Милоша
12. Филипа
Вишњића
13. Краља Твртка

Карађорђева
Војводе
Синђелића

5.528
5.192

3.510

II ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ АСФАЛТНИХ ПОВРШИНА
( Ручно и машинско чишћење, прање јавних асфалтних површина
и КМ 100.000 ангажовање камиона )
Р.
Бр

14.
15.

Укупно: 25.587 КМ
Улице које се
чисте најмање
9 пута
годишње( III
приоритет)
1.
Меше
Селимовића
2.
Поп Љубина
3.
Војводе
Мишића
4.
Видовданска
5.
Николе Тесле
6.
Његошева
7.
Војводе Степе
8.
Кнегиње
Милице
9.
Колубарска
10. Солунских
Добровољаца
11. Доњи
Шушњари
12. Браће Југовића
13. Милоша
Обилића
14. Асфалтне
површине
између
стамбених
објеката
(квартови)
Кварт Б –
између улица
Кнеза
Милоша,Цељс
ка,
ВојводеСинђел
ића
Кварт В –
између улица
Цара Душана,
Филипа
Вишњића,Југ
Богдана и
Војводе
Синђелића
Кварт Г –
између улица
Видовданска,
Кнеза
Лазара,Југ
Богдана,Хилан
дарска,Његоше
ва
Кварт Д –
између улица
НиколеПашића
,Ћупријска,Кра
ља
Твртка,Краља
Драгутина
Кварт Ђ –
између улица
Краља
Александра,
Немањина,Кра
ља Петра
Првог,Краља
Драгутина и
Карађорђева
Кварт Е –
између улица
Николе
Пашића,
Карађорђева,К
раља

79.206

520

7

3.640

780

4.420

493
525

7
8

3.451
4.200

740
1250

4.191
5.450

1.320
1.296
129
265
140

7
7
3
8
4

9.240
9.072
387
2.120
560

3.715
3.890
1.166
-

12.955
12.962
387
3.286
560

350
790

7
6

2.450
4.740

350
1.580

2.800
6.320

2200

3,5

7.700

2.200

9.900

608
1.045

5
5,5

3.040
5.748

1.220
2.090

4.260
7.838

7.750
7.610
11.830
16.670

7.040

8.400

1.016
5400
6.280
700
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Драгутина,Вој
воде
Степе,Српских
Соколова и
Војводе
Мишића
Кварт Ж –
између улица
КраљаАлексан
дра,Немањина,
Кнегиње
Милице,Српск
их Соколов ,
Војводе Степе
и парк код
пијаце
Кварт З –
између улица
Краља
Александра и
Војводе Степе
Кварт И –
између улица
Солунских
Добровољаца и
Колубарска
Кварт Ј–
између улица
Меше
Селимовића,
Трг
Петровданских
жртава – парк
код Болнице

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Свете Тројице
Светог Николе
Требавске
Буне
Требавске
Српске
Бригаде
Војводе
Бојовића
Вучијачка
Усорска
Хелсинки Пут
Ђенерала
Драже

336

3,5

1.176

-

1.176

882

5

4.410

-

4.410

2.029

3,5

7.102

-

7.102

400

3,5

1.400

-

1.400

1.167

7

8.169

1.000

9.169

187
667
2.930

4,5
4,5
4

842
3.002

396
-

842
3.398
11.720

102
100
306

3,5
3,5
4,

11.720
357
350
1.224

62
-

419
350
1.224

1.360

4

5.440

-

5.440

265

3

795

-

795

190
280
620
400

3
3
4
5

570
840
2.480
2.000

200

570
840
2.480
2.200

укупно м2

Укупно квартови м2

72.696

Укупно улице м2

75.329

Укупно квартови и улице: 26.498 КМ
Улице које се
чисте најмање
4 пута
годишње ( IV
приоритет)
Трг
110
5,5
605
петровданских
жртава
Крњинске
2.700
8,5
22.950
Српске
Бригаде
Василија
90
4
360
Острошког
Крњинска
204
4,5
918
Требавска
329
5
1.645
Озренска
342
5
1.710
Бранка
131
4
524
Ковачевића
Ослободилачка
608
5
3.040
Алексе
165
4
660
Видаковића
Старине
200
3,5
700
Новака
Цвијетина
142
5
710
Тодића
Вучијачке
495
4
1.980
Српске
Бригаде
Бановић
407
5
2.035
Страхиње
Тврђавски
220
2
440
пролаз
Добојске
2.475
4
9.900
Бригаде
Ђурђевданска
64
2,5
160
Хајдук
Вељкова
Кајмакчаланск
а

Горњи
Шушњари
Капетана
Рашуина
Крајишких
Бригада
Марка
Краљевића
Озренских
Српских
Бригада
Поп Савина
Призренска
Рашка

226

3,5

791

441

7

3.087

5.400

605

111.240

укупно: 8.870 КМ
Укупно чишћење
асфалтних површина,
ручно и машински
Прање улица првог
приоритета,
(18.648м2x 6)
6 пута у току
године
Прање улица другог
приоритета,
4 пута у току
године( 53.319m2x4)
Ангажовање камиона

28.350

90

450

-

918
1645
1.710
524

-

3.040
660

-

700

-

710

-

1.980

-

2.035

-

440

-

9.900

-

160

-

791
3.087

СВЕ УКУПНО
АСФАЛТНЕ
ПОВРШИНЕ

III
3.1.

78.905
Јед.
мј.
м2

К
ол
ич.

Јед.
мј.
м2
Јед.
мј.
сат

К
ол
ич

111.888

2.356

213.276

4.496

14.243
203
100.000

ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА
ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА
КМ 150.000
Санација ударних
рупа и асфалтирање
кратких дионица на
градским
150.000
саобраћајницама
асфалт бетоном и
битошљунком,
поправка и замјена
дотрајалих
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елемената
Након
престанка
конструкције
падавина врши се
саобраћајнице,
уклањање
абразивног
посипног
IV
ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА,
материјала.
ХОРИЗОНТАЛНЕ, И ВЕРТИКАЛНЕ
VI
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА
КМ 100.000
ОДВОД ОТПАДНИХ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
АТМОСФЕРСКИХ ВОДА,
- Одржавање и уградња
4.1. Одржавање
14.000
канализационих арматура ,
вертикалне
30.000
сигнализацијесливника поклопаца и решетки)
саобраћајни знаци.
VII
РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ
Поправка ,замјена
ОДРЖАВАЊЕ
уништених,
и
60.000
набавка
нових
-(Одржавање фонтане и аутоматског
знакова
система 12.000 КМ ,остали расходи
4.2. Одржавање
49.000
48.000 КМ)
свјетлосне
VIII РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ сигнализације
–
5.000
семафора
IX
РЕДОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО
редовно
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ, И
одржавање
ТРОШКОВИ
ЕЛЕКТРИЧНЕ
семафорских
ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ
уређаја
КМ 550.000
4.3. Одржавање
37.000
9.1. Редовно одржавање
хоризонталне
јавне
расвјете
150.000
сигнализације,
(замјена сијалица,
обиљежавање
пригушница,
пјешачких
упаљача,
грла,
прелаза,средишњих
осигурача,
линија, стрелица и
дефектажа
и
других
знакова
отклањање кварова,
хоризонталне
фарбање
и
сигнализације
исправљање
стубова)
V
РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ЗИМСКЕ
9.2 Трошкови
СЛУЖБЕ
електричне
380.000
КМ 170.000
енергије за јавну
расвјету
5.1. Одржавање
X
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ ЗАЈЕДНИЧКЕ
градских
КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
саобраћајница
и
тротоара у зимским
КМ 417.000
условима – зимска
10.1. Одржавање
служба.
пословних
5.000
Зимска
служба
простора и гаража
траје
од
у
власништву
15.11.2018.170.000
града
15.03.2019. односно
трошкови
до
престанка
административних
падавина.
услуга
за
Улице
су
одржавање
подијељене
по
заједничких
приоритетима као и
дијелова
зграде
код
(ЗЕВ-а)
чишћења јавних
10.2 Декорација града за
асфалтних
вријеме празника
10.000
површина.
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Број: 01-013-44/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Трошкови
10.3. манифестација
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
обиљежавање
2.000
Мурвет Бајрактаревић,с.р
значајних датума
__________________________________________
(22.април, 5.јуни,
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
22.септембар),
самоуправи (Службени гласник Републике
10.4. Остале уговорене
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
услуге - уговорни
Статута Града Добој („Службени гласник Града
однос Града Добој
са ЈП „ДИРГ“:
400.000
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
-управљање
и
Скупштине Града Добој („Службени гласник
одржавање
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
некретнина града,
Добој, на сједници одржаној дана 28. фебруара
-управљање јавним
2019. године д о н о с и
паркиралиштима ,
-наплата
комуналне накнаде
ЗАКЉУЧАК
XI

ГРАНТОВИ
КМ 150.000

11.1. Средства
финансирање
регионалне
депоније
XII

ИЗДАЦИ ЗА
ИМОВИНУ

1.
Усваја се Програма кориштења прихода
од посебних накнада за шуме у 2019. години.
за
150.000

НЕФИНАНСИЈСКУ

50.000

10.000

Набавка комун
12.4. алне опреме

30.000

СВЕ УКУПНО
1.952.000
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

12.1. Издаци за произведену сталну
имовину
КМ 90.000
12.2. Издаци за
изградњу и
прибављање
вањског
освјетљења,
тротоара и ограда
Издаци за
12.3. инвестиционо
одржавање,
реконструкцију и
адаптацију зграда
и објеката

2.
Саставни дио закључка чини Програм
кориштења прихода од посебних накнада за шуме
у 2019. години

Број: 01-013-45/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 28 . фебруара
2019. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.
Усваја се Програм кориштења средстава
од накнада за претварање пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе на подручју
Града Добој за 2019. годину.
2.
Саставни дио овог закључка чини
Програм кориштења средстава од накнада за
претварање пољопривредног земљишта у
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непољопривредне сврхе на подручју Града Добој
Добој, на сједници одржаној дана 28 . фебруара
за 2019 . годину.
2019. године д о н о с и
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.

ЗАКЉУЧАК

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

1.
Усваја се Програм одржавања санације и
реконструкције водопривредних објеката и
водотокова у 2019. години.

Број: 01-013-46/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 28 . фебруара
2019. године д о н о с и:

2.
Саставни дио закључка чини Програм
одржавања,
санације
и
реконструкције
водопривредних објеката и водотокова за 2019.
годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-48/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм одржавања, заштите,
реконструкције и изградње локалних путева за
2019. годину.
2. Саставни дио закључка чини Програм
одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних путева за 2019. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-47/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
100
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

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 28 . фебруара
2019. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се План кориштења средстава
остварених од концесионих накнада у 2019.
години.
2. Саставни дио закључка чини План кориштења
средстава остварених од концесионих накнада у
2019. години.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.

Број 1
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 33
__________________________________________________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
1.
Нацрт Програма кориштења средстава за
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
унапређење пољопривредне производње на
подручју Града Добој за 2019. годину суштински
Број: 01-013-49/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
и формално технички је прихватљив за даљу
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
скупштинску процедуру.
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 28. фебруара
2019.године д о н о с и

ЗАКЉУЧAK
1.
Усваја се Локални акциони план за
ре/интеграцију БХ држављана који се враћају по
основу споразума о реадмисији на подручје Града
Добоја за период 2019-2022. година .
2.
Саставни дио закључка чини Локални
акциони план за ре/интеграцију БХ држављана
који се враћају по основу споразума о реадмисији
на подручје Града Добоја за период 2019-2022.
година .
3.
Овај закључак ће бити објављен у
„Службеном гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-50/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
100
Добој, на сједници одржаној дана 28 . фебруара
2019. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК

2.
Задужује се Одјељење за пољопривреду
Града Добој да у складу са Одлуком о јавним
расправама у општини Добој („Службени гласник
општине Добој“ , број 1/06) организује и проведе
јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије
изнесене на јавној расправи и припреми приједлог
Програма кориштења средстава за унапређење
пољопривредне производње на подручју Града
Добој за 2019. годину.
3.
Овај закључак биће објављен
„Службеном гласнику Града Добој“.

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-51/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 28. фебруар
2019. године д о н о с и:

ЗАКЉУЧAK
1. Нацрт Програма рада Јавне установе „Дом за
старија лица“ Добој за 2019. 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

Број 1
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 34
__________________________________________________________________________________________
Програм рада Jавне установе „Дом за старија
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
лица“ Добој за 2019. годину.
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
гласнику Града Добоj“
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Добој, на сједници одржаној дана 28. фебруар
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
2019. године д о н о с и :
Број: 01-013-52/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
ЗАКЉУЧAK
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
1.
Нацрт
Програма
рада
Јавне
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
установе„Музеј у Добоју“ за 2019. годину
самоуправи (Службени гласник Републике
суштински и формално технички је прихватљив
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
за даљу скупштинску процедуру.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
2.
Задужује се Јавна установа „ Музеј у
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Добоју“
да у складу са Одлуком о јавним
Скупштине Града Добој („Службени гласник
расправама
у општини Добој („Сл.гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
општине
Добој“,
број: 1/06) организује и проведе
Добој, на сједници одржаној дана 28 . фебруар
јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије
2019. године д о н о с и :
изнесене на јавној расправи и припреми приједлог
Програм рада Јавне установе „Музеј у Добоју“ за
ЗАКЉУЧAK
2019. годину.
1.
Нацрт Програма рада Јавне установе
„Центар за културу и образовање“ Добој за 2019.
годину суштински и формално технички је
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2.
Задужује се Јавна установа „Центар за
културу и образовање“ Добој да у складу са
Одлуком о јавним расправама у општини Добој
(„Сл.гласник општине Добој“, број: 1/06)
организује и проведе јавну расправу, сумира
приједлоге и сугестије изнесене на јавној
расправи и припреми приједлог Програма рада
Јавне установе „Центар за културу и
образовање“Добој за 2019. годину.

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

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-53/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

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

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-54/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 28 . фебруара
2019. године д о н о с и :

ЗАКЉУЧAK

Број 1
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 35
__________________________________________________________________________________________
1.
Нацрт Програма рада Јавне установе
приједлоге и сугестије изнесене на јавној
„Центар за социјални рад Добој“ за 2019. годину
расправи и припреми приједлог Програм рада
суштински и формално технички је прихватљив
„Агенције за развој малих и средњих предузећа
за даљу скупштинску процедуру.
Града Добој“ за 2019. годину.
2.
Задужује се Јавна установа „Центар за
социјални рад Добој“ да у складу са Одлуком о
јавним расправама у општини Добој („Сл.гласник
општине Добој“, број: 1/06) организује и проведе
јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије
изнесене на јавној расправи и припреми приједлог
Програма рада Јавне установе „Центар за
социјални рад Добој“ за 2018. годину.

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

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-55/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 28 . фебруар
2019. године д о н о с и :

ЗАКЉУЧAK
1.
Нацрт Програма рада „Агенције за развој
малих и средњих предузећа Града Добој“ за 2019.
годину суштински и формално технички је
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.

3.
Овај закључак биће објављен
„Службеном гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-56/19
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 28. фебруар
2019. године д о н о с и :

ЗАКЉУЧАК
1.
Нацрт Плана и Програма рада Фондације
„Центар за дјецу и омладину са сметњама у
развоју“ Добој за 2019. 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 Плана и
Програма рада Фондације „Центар за дјецу и
омладину са сметњама у развоју“ за 2019. годину.
3.
Овај закључак биће објављен
„Службеном гласнику Града Добоj“

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

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

у

Број 1
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 36
__________________________________________________________________________________________
Број: 01-013-57/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
ЗАКЉУЧАК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
1.
Нацрт Програма рада Јавног предузећа
__________________________________________
„Регионална депонија“ д.о.о. Добој за 2019.
годину суштински и формално технички је
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
2.
Задужује се Јавно предузеће„Регионална
Статута Града Добој („Службени гласник Града
депонија“ д.о.о. Добој да у складу са Одлуком о
јавним расправама у општини Добој („Сл.гласник
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
општине Добој“, број: 1/06) организује и проведе
Скупштине Града Добој („Службени гласник
јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
изнесене на јавној расправи и припреми приједлог
Добој, на сједници одржаној дана 28. фебруар
Програм рада јавног предузећа „Регионална
2019. године д о н о с и :
депонија“ д.о.о. Добој за 2019. годину.

ЗАКЉУЧAK

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

1.
Нацрт Програма рада Јавне установе
„Народна библиотека“ Добој за 2019. 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 2019. годину.
3.
Овај закључак биће објављен
„Службеном гласнику Града Добоj“

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-58/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
100
Добој, на сједници одржаној дана 28. фебруар
2019. године д о н о с и :

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-59/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 28. фебруара
2019. године д о н о с и :

ЗАКЉУЧАК
1.
Нацрт Програма рада Јавне установе
„Спортско – рекреациони центар Преслица“
Добој за 2019. годину суштински и формално
технички је прихватљив за даљу скупштинску
процедуру.
2.
Задужује се Јавна установа „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
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Jавне установе „Спортско – рекреациони центар
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
Преслица““ Добој за 2019. годину.
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
3.
Овај закључак биће објављен у
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
„Службеном гласнику Града Добоj“
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Добој, на сједници одржаној дана 28 . фебруара
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
2019. године д о н о с и
Број: 01-013-60/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 28 . фебруара
2019. године д о н о с и :

ЗАКЉУЧАК
1.
Нацрт Програма рада Јавног предузећа
„Радио – телевизија Добој д.о.о.“ за 2019. 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 2019. годину.

ЗАКЉУЧАК
1.
Нацрт Програма рада
„Туристичка
организација Града Добој“ за 2019. годину
суштински и формално технички је прихватљив
за даљу скупштинску процедуру.
2.
Задужује се „ Туристичка организација
Града Добој“ за 2019. 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 2019.
годину.
3.
Овај закључак биће објављен
„Службеном гласнику Града Добоj“

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

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

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-62/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
у
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
100 Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 28. фебруара
2019.године д о н о с и :

Број: 01-013-61/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

ЗАКЉУЧАК
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1.
Нацрт Плана о кориштењу средстава
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
остварених од накнаде по основу посебних мјера
самоуправи (Службени гласник Републике
заштите од пожара за 2019. годину.
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
2.
Задужује се Територијална ватрогасна
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
јединица да у складу са Одлуком о јавним
Скупштине Града Добој („Службени гласник
расправамау општини Добој („Службеном
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
гласнику општине Добој, 1/06) организује и
проведе јавну расправу, сумира приједлоге и
Добој, на сједници одржаној дана 28 . фебруара
припреми приједлог Плана о кориштењу
2019. године д о н о с и
средстава остварених од накнаде по основу
посебних мјера заштите од пожара за 2019.
ЗАКЉУЧАК
годину.
3. Овај закључак ће бити објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-63/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 28. фебруара
2019.године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина Града усваја Извјештај о утрошку
средстава остварених од накнаде по основу
посебних мјера заштите од пожара у 2018. години.
2. Овај закључак ће бити објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.

1.
Усваја се Извјештај о реализацији
Програма уређења грађевинског земљишта за
2018. годину.
2.
Саставни дио овог закључка чини
Извјештај о реализацији Програма уређења
грађевинског земљишта за 2018. годину.
3.
Овај закључак биће објављен
„Службеном гласнику Града Добој“.

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-64/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 28. фебруара
2019.године д о н о с и

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

ЗАКЉУЧАК

Број: 01-013-82/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
100
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
1. Скупштина Града усваја Извјештај о
__________________________________________
резултатима мјерења задовољства грађана јавним
услугама.
2. Овај закључак ће заједно са Извјештајем о
резултатима мјерења задовољства грађана јавним
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услугaма бити објављен на званичној интернет
Добој, на сједници одржаној дана 28. фебруара
страници Града Добој.
2019. године д о н о с и
3. Овај закључак ће бити објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.

ЗАКЉУЧАК
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-65/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16), чланом 35. и 76. Статута
Града Добој („Службени гласник Града Добој“
број 1/17) и чланом 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“ број: 1/17), Скупштина Града Добој
је, на сједници одржаној 28.02.2019.године,
донијела:

ЗАКЉУЧАК
1.
Усваја се Информација о процјени исхода
судских спорова за потребе утврђивања
потенцијалних обавеза и/или признавања
резервисања
2.
Саставни дио овог Закључка чини
Информација из тачке 1. овог Закључка
3.
Задужује се Одјељење за финансије да
уобзири резултате презентоване у Информацији
из тачке 1., у складу са одредбама Међународног
рачуноводственог стандарда 19 за јавни сектор
4.
Овај Закључак биће објављен у
„Службеном гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-66/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

1.
Усваја се Информација Одјељења за
стамбено – комуналне послове у вези извршавања
обавеза Града Добој по питању омогућавања
откупа другог одговарајућег стана носиоцима
станарског права чији је стан у саставу ратом
уништене зграде.
2.
Предлаже се Градоначелнику Града Добој
да кроз учешће у Савезу општина и градова
иницира измјене Закона о приватизацији
државних станова („Службени гласник Републике
Српске“, број 118/11, 67/13 и 60/15) како би
општинама и градовима било омогућено
располагање бар једним дијелом стамбеног
фонда, а имајући у обзир обавезе према
носиоцима станарског права.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-67/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 28 . фебруара
2019. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
100 1. Усваја се Информација о утрошку електричне
енергије за јавну расвјету за период 01.01.Статута Града Добој („Службени гласник Града
31.12.2018. године
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града

Број 1
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 40
__________________________________________________________________________________________
2. Саставни дио закључка чини Информација о
број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници
утрошку електричне енергије за јавну расвјету за
одржаној 28. фебруара 2019. године д о н о с и :
период 01.01.- 31.12.2018. године
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-68/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 97/16), члана 35. став 2. и члана 76.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 28 . фебруар
2019. године д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
1.
Усваја се Извод из записника са петнаесте
редовне сједнице Скупштине Града
Добој
одржане 17 . децембра 2018 . године.
2.
Овај закључак биће објављен
„Службеном гласнику Града Добој“.

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника
Одјељења за стамбено комуналне послове
1. Дарио Лазић,
именује се за начелника
Одјељења за стамбено комуналне послове Града
Добој са даном 01.03.2019. године.
2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по
основу радног oдноса остварује у складу са
законом а на основу рјешења надлежног органа.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
биће објављено у „Службеном гласнику Града
Добој“.
Образложење
Комисија за спровођење поступка пријема
службеника на руководећа радна мјеста
у
Градску управу Града Добој је након спроведеног
Јавног конкурса за избор и именовање начелника
у Градску управу Града Добој број : 02-120174/18 од 24.12.2018.године објављеног дана
27.12.2019.године у дневном листу „ Гласу
Српске „ као и у „Службеном гласнику РС“ број:
4/19 од дана
22.01.2019.године, сачинила
извјештај о проведеном јавном конкурсу са
закључком о резултатима истог.
Поступајући у складу са чланом 59. става 1.тачке
9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16), а на
основу достављеног извјештаја са закључком ,
Скупштини Града Добој предложено је
именовање Лазић Дариа за начелника Одјељења
за стамбено комуналне послове у Градској управи
Града Добој.

Обзиром да Дарио Лазић, испуњава опште
услове за запошљавање у Градској управи, те да
посједује одговарајући степен стручне спреме,
има потребно радно искуство и положен стручни
испит за рад у органима управе, сходно чему
испуњава и посебне услове за именовање у складу
100 са напријед наведеним законом, Скупштина
На основу члана 39.став 2.тачка 21. Закона о
Града Добој
је поступајући по добијеном
локалној самоуправи (“Службени гласник
приједлогу одлучила као у диспозитиву.
Републике Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом
Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења
може се поднијети тужба Окружном суду у
50,54. и 55. Закона о службеницима и
Добоју у року од 30 дана од дана пријема
намјештеницима у органима јединица локалне
Рјешења.
самоуправе
(“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) члана 35. став 1. тачка 21.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“,
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине
Града Добој („Службени гласник Града Добој“,
Број: 01-013-41/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
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Број: 01-013-31/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Мурвет Бајрактаревић,с.р
Број: 01-013-25/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
__________________________________________
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
На основу члана 39. Закона о локалној
__________________________________________
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55.
став 4. и 5. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединица локалне
самоуправе
(“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 21.
Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“,
број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине
Града Добој („Службени гласник Града Добој“,
број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници
одржаној 28. фебруара 2019. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности
начелника
Одјељења за изградњу, обнову и развој
Града Добој
1.
Алмедин Мрковић,
разрјешава се
дужности в.д. начелника Одјељења за изградњу,
обнову и развој Града Добој са даном 28.02.2019.
године.
2.
Именовани из тачке 1. овог рјешења права
по основу радног односа остварује у складу са
законом а на основу рјешења надлежног органа.
3.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у „Службеном
гласнику Града Добој“.
Образложење
Чланом 39. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16) а у вези са чланом 35. став 1. тачка 21.
Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“,
број1/17 ), Алмедин Мрковић именован је као
100
вршилац дужности начелника Одјељења за
изградњу, обнову и развој Града Добој.
Поступајући по достављеном приједлогу, те
обзиром да је истекао временски период на који је
именован као вршилац дужности, Скупштина
Града Добој одлучила је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења
може се поднијети тужба Окружном суду у
Добоју у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55.
став 4. и 5. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединица локалне
самоуправе
(“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 21.
Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“,
број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине
Града Добој („Службени гласник Града Добој“,
број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници
одржаној 28. фебруара 2019. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности
начелника
Одјељења за изградњу, обнову и развој
Града Добој
1.
Дарио Лазић, разрјешава се дужности в.д.
начелника Одјељења за стамбено комуналне
послове Града Добој са даном 28.02.2019. године.
2.
Именовани из тачке 1. овог рјешења права
по основу радног односа остварује у складу са
законом а на основу рјешења надлежног органа.
3.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у „Службеном
гласнику Града Добој“.
Образложење
Чланом 39. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16) а у вези са чланом 35. став 1. тачка 21.
Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“,
број1/17 ), Дарио Лазић именован је као вршилац
дужности начелника Одјељења за стамбено
комуналне послове Града Добој. Поступајући по
достављеном приједлогу, те обзиром да је истекао
временски период на који је именован као
вршилац дужности, Скупштина Града Добој
одлучила је као у диспозитиву.
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именован као вршилац дужности, Скупштина
Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења
Града Добој одлучила је као у диспозитиву.
може се поднијети тужба Окружном суду у
Добоју у року од 30 дана од дана пријема
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења
Рјешења.
може се поднијети тужба Окружном суду у
Добоју у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Број: 01-013-26/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Број: 01-013-24/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Мурвет Бајрактаревић,с.р
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
__________________________________________
Мурвет Бајрактаревић,с.р
На основу члана 39. Закона о локалној
__________________________________________
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55.
На основу члана 39.став 2.тачка 21. Закона о
став 4. и 5. Закона о службеницима и
локалној самоуправи (“Службени гласник
намјештеницима у органима јединица локалне
Републике Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом
самоуправе
(“Службени гласник Републике
50,54. и 55. Закона о службеницима и
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 21.
намјештеницима у органима јединица локалне
Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“,
самоуправе
(“Службени гласник Републике
број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине
Српске“, број: 97/16) члана 35. став 1. тачка 21.
Града Добој („Службени гласник Града Добој“,
Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“,
број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници
број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине
одржаној 28. фебруара 2019. године д о н о с и
Града Добој („Службени гласник Града Добој“,
број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници
одржаној 28. фебруара 2019. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу вршиоца дужности
начелника
Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности

РЈЕШЕЊЕ

Тихомир Глигорић, разрјешава се дужности в.д.
начелника Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности Града Добој са даном 28.02.2019.
године.
Именовани из тачке 1. овог рјешења права по
основу радног односа остварује у складу са
законом а на основу рјешења надлежног органа.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
биће објављено у „Службеном гласнику Града
Добој“.
Образложење

100

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16) а у вези са чланом 35. став 1. тачка 21.
Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“,
број1/17 ), Тихомир Глигорић именован је као
вршилац дужности начелника Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Града Добој.
Поступајући по достављеном приједлогу, те
обзиром да је истекао временски период на који је

о именовању начелника
Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности
1. Тихомир Глигорић, именује се за начелника
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности
Града Добој са даном 01.03.2019. године.
2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по
основу радног oдноса остварује у складу са
законом а на основу рјешења надлежног органа.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а
биће објављено у „Службеном гласнику Града
Добој“.
Образложење
Комисија за спровођење поступка пријема
службеника на руководећа радна мјеста
у
Градску управу Града Добој је након спроведеног
Јавног конкурса за избор и именовање начелника
у Градску управу Града Добој број : 02-120174/18 од 24.12.2018.године објављеног дана
27.12.2018.године у дневном листу „ Гласу
Српске „ као и у „Службеном гласнику РС“ број:
4/19 од дана
22.01.2019.године, сачинила

Број 1
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 43
__________________________________________________________________________________________
извјештај о проведеном јавном конкурсу са
закључком о резултатима истог.
Поступајући у складу са чланом 59. става 1.тачке
1.
Драган Петковић, вршилац директора
9. Закона о локалној самоуправи („Службени
Фондације „Центар за дјецу и омладину са
гласник Републике Српске“ број: 97/16), а на
сметњама у развоју“ Добој разрјешава се даном
основу достављеног извјештаја са закључком ,
28.02.2019. године.
Скупштини Града Добој предложено је
именовање Глигорић Тихомира за начелника
2.
Именовани из тачке 1. овог рјешења права
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у
по основу радног односа остварује у складу са
Градској управи Града Добој.
законом а на основу акта надлежног органа.
Обзиром да Тихомир Глигорић, испуњава опште
услове за запошљавање у Градску управу , те да
има завршен факултет политичких наука у
Загребу, те стекао звање професор одбране и
заштите, затим стекао звање магистар правно –
политичких наука на правном факултету
Универзитета у Бањој Луци, надаље звање доктор
наука из права стекао на Паневропском Апеирон
Универзитету у Бањој Луци, VII степен стручне
спреме, има потребно радно искуство и положен
стручни испит за рад у органима управе, сходно
чему испуњава и посебне услове за именовање у
складу са горе наведеним законом, Скупштина
Града Добој
је поступајући по добијеном
приједлогу одлучила као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења
може се поднијети тужба Окружном суду у
Добоју у року од 30 дана од дана пријема
Рјешења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-30/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 18. став
2. Закона о систему јавних служби(“Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12),
члана 35. Статута Града Добој (“Службени
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
100
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина
Града Добој, на сједници одржаној 28. 02. 2019.
године доноси :

3.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику Града Добој.
Образложење
Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07 и 109/12) одређено је да директоре
јавне установе именује и разрјешава оснивач
установе, .
Поступајући по достављеном
приједлогу, те обзиром да је истекао временски
период на који је именован као вршилац
дужности, Скупштина Града Добој одлучила је
као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења
може се поднијети тужба Окружном суду у
Добоју у року од 30 дана од дана пријема
Рјешења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-22/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 18. став
2. Закона о систему јавних служби(“Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12),
члана 35. Статута Града Добој (“Службени
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина
Града Добој, на сједници одржаној 28.02.2019.
године доноси

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу дужности вршиоца
директора Фондације „Центар за дјецу и
омладину са сметњама у развоју“Добој

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности
директора Фондације „Центар за
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Града Добој, на сједници одржаној 28. 02. 2019.
дјецу и омладину са сметњама у
године доноси
развоју“Добој
1.
Александар Гогановић, дипломирани
политиколог, именује се за вршиоца дужности
директора Фондације„Центар за
дјецу и
омладину са сметњама у развоју“ Добој са
01.03.2019. године.
2.
Именовани из тачке 1. овог рјешења права
по основу радног односа остварује у складу са
законом а на основу акта надлежног органа.
3.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику Града Добој.
Образложење
Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07 и 109/12) одређено је да директоре
јавне установе именује и разрјешава оснивач
установе.
Обзиром да Александар Гогановић испуњава
опште услове за вршење дужности директора
Фондације, те да има потребан VII степен стручне
спреме, као и да посједује потребно радно
искуство, Скупштина Града Добој је поступајући
по добијеном приједлогу одлучила као у
диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења
може се поднијети тужба Окружном суду у
Добоју у року од 30 дана од дана пријема
Рјешења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-34/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
100
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 18. став
2. Закона о систему јавних служби(“Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12),
члана 35. Статута Града Добој (“Службени
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности
директора
Jaвне установе „Центар за дневно
збрињавање дјеце и омладине“Добој
1.
Славен Гајић,
вршилац дужности
директора Јавне установе „Центар за дневно
збрињавање дјеце и омладине“ Добој разрјешава
се даном 28.02.2019. године.
2.
Именовани из тачке 1. овог рјешења права
по основу радног односа остварује у складу са
законом а на основу акта надлежног органа.
3.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику Града Добој.
Образложење
Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07 и 109/12) одређено је да директоре
јавне установе именује и разрјешава оснивач
установе, .
Поступајући по достављеном
приједлогу, те обзиром да је истекао временски
период на који је именован као вршилац
дужности, Скупштина Града Добој одлучила је
као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења
може се поднијети тужба Окружном суду у
Добоју у року од 30 дана од дана пријема
Рјешења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-23/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 18. став
2. Закона о систему јавних служби(“Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12),
члана 35. Статута Града Добој (“Службени
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина
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Града Добој, на сједници одржаној 28.02.2019.
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12),
године доноси
члана 35. Статута Града Добој (“Службени
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
РЈЕШЕЊЕ
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина
о именовању вршиоца дужности
Града Добој, на сједници одржаној 28.02.2019.
директора
године доноси
Јавне установе „Центар за дневно

збрињавање дјеце и омладине“Добој

РЈЕШЕЊЕ
1.
Драган Петковић, именује се за вршиоца
дужности директора Јавне установе „Центар за
дневно збрињавање дјеце и омладине“ Добој са
01.03.2019. године.
2.
Именовани из тачке 1. овог рјешења права
по основу радног односа остварује у складу са
законом а на основу акта надлежног органа.
3.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику Града Добој.
Образложење
Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07 и 109/12) одређено је да директоре
јавне установе именује и разрјешава оснивач
установе.
Обзиром да Драган Петковић испуњава опште
услове за вршење дужности директора Јавне
установе, те да има потребан VII степен стручне
спреме, као и да посједује потребно радно
искуство, Скупштина Града Добој је поступајући
по добијеном приједлогу одлучила као у
диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења
може се поднијети тужба Окружном суду у
Добоју у року од 30 дана од дана пријема
Рјешења.

о именовању вршиоца дужности
директора
Фондације „Центар за дјецу и омладину са
сметњама у развоју“Добој
1.
Александар Гогановић, дипломирани
политиколог, именује се за вршиоца дужности
директора Фондације„Центар за
дјецу и
омладину са сметњама у развоју“ Добој са
01.03.2019. године.
2.
Именовани из тачке 1. овог рјешења права
по основу радног односа остварује у складу са
законом а на основу акта надлежног органа.
3.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику Града Добој.
Образложење
Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07 и 109/12) одређено је да директоре
јавне установе именује и разрјешава оснивач
установе.

Обзиром да Александар Гогановић испуњава
опште услове за вршење дужности директора
Фондације, те да има потребан VII степен стручне
спреме, као и да посједује потребно радно
искуство, Скупштина Града Добој је поступајући
100
по добијеном приједлогу одлучила као у
РЕПУБЛИКА СРПСКА
диспозитиву.
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења
може се поднијети тужба Окружном суду у
Број: 01-013-35/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добоју у року од 30 дана од дана пријема
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Рјешења.
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
На основу члана 39. Закона о локалној
Број: 01-013-28/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
самоуправи (“Службени гласник Републике
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 18. став
Мурвет Бајрактаревић,с.р
2. Закона о систему јавних служби(“Службени
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Града Добој, на сједници одржаној 28. фебруара
2019. године доноси
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
РЈЕШЕЊЕ
Српске“, број: 97/16), члана 16. Закона о систему
о разрјешењу дужности члана
јавних служби (“Службени гласник Републике
привременогУправног одбора Јавне
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 35. став 1.
установе
тачка 33. Статута Града Добој (“Службени
„Спортско- рекреационог центра
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
Преслица“ Добој
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина
1.
Разрјешава
се
дужности
члан
Града Добој, на сједници одржаној 28. фебруара
привременог
Управног
одбора
Јавне
установе
2019. године доноси
„Спортско – рекреационог центра Преслица“
Добој, како слиједи:

РЈЕШЕЊЕ

о именовању члана привременог
Управног одбора Јавне установе
„Центар за културу и образовање“ Добој
1.
Именује се члан привременог Управног
одбора Јавне установе „ Центар за културу и
образовање“ Добој, како слиједи:
Сузана Давидовић, 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.

- Предраг Гајић, 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.

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.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-37/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 16. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 35. став 1.
тачка 33. Статута Града Добој (“Службени
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
100
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина

Број: 01-013-27/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 16. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 35. став 1.
тачка 33. Статута Града Добој (“Службени
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина
Града Добој, на сједници одржаној 28. фебруара
2019. године доноси
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана привременог
Управног одбора Јавне установе
„Спортско- рекреационог центра
Преслица“ Добој
1.
Именује се члан привременог Управног
одбора Јавне установе „Спортско – рекреационог
центра Преслица“ Добој, како слиједи:
- Кузман Јоксимовић, члан

о разрјешењу дужности
предсједника привременог
Управног одбора
„Агенција за развој малих и
средњих предузећа Града Добој“
1.
Разрјешава се дужности предсједника
привременог Управног одбора „Агенција за
развој малих и средњих предузећа Града Добој“ ,
како слиједи:
- Драгић Ружојчић, предсједник

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.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-36/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

Број: 01-013-29/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 16. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 35. став 1.
тачка 33. Статута Града Добој (“Службени
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина
Града Добој, на сједници одржаној 28. фебруара
2019. године доноси

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 28. фебруара
2019. године доноси

РЈЕШЕЊЕ
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника привременог
Управног одбора
„Агенција за развој малих и средњих
предузећа Града Добој“

1.
Именује се предсједник привременог
Управног одбора „Агенција за развој малих и
средњих предузећа Града Добој“ , како слиједи:
-Мишо Божичковић, предсједник
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: 01-013-38/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55.
став 4. и 5. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединица локалне
самоуправе
(“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 21.
Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“,
број1/17 ) и члана 128. Пословника Скупштине
Града Добој („Службени гласник Града Добој“,
број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници
одржаној 28.02.2019. године д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности
начелника

Одјељења за изградњу, обнову и
развој
1.
Анис Хусаковић, именује се за вршиоца
дужности начелника Одјељења за изградњу,
обнову и развој Града Добој са даном 01.03.2019.
године, до окончања поступка именовања
начелника одјељења по конкурсној процедури.
2.
Именовани из тачке 1. овог рјешења права
по основу радног односа остварује у складу са
законом а на основу акта надлежног органа.
3.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у „Службеном
гласнику Града Добој“.
Образложење
Чланом 55. став 4 и 5 Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединица локалне
самоуправе
(“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) предвиђено је да након
престанка
мандата
начелнику
одјељења,
скупштина на приједлог градоначелника до
окончања поступка именовања начелника
одјељења , именује вршиоца дужности начелника
одјељења .
Обзиром да Анис Хусаковић, испуњава опште
услове за запошљавање у Градској управи, те да
посједује одговарајући степен стручне спреме,
има потребно радно искуство и положен стручни
испит за рад у органима управе, сходно чему
испуњава и посебне услове за именовање у складу
са напријед наведеним законом, Скупштина
Града Добој
је поступајући по добијеном
приједлогу одлучила као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења
може се изјавити жалба Одбору за жалбе Града
Добој у року од 15 дана од дана достављања
рјешења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-32/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
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Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 18. став
РЕПУБЛИКА СРПСКА
2. Закона о систему јавних служби(“Службени
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12),
Број: 01-013-21/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
члана 35. Статута Града Добој (“Службени
Добој:
28.02.2019.год.
СКУПШТИНЕ
ГРАДА
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
Мурвет Бајрактаревић,с.р
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
__________________________________________
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина
Града Добој, на сједници одржаној 28.02.2019.
На основу члана 39. Закона о локалној
године доноси
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 18. став
РЈЕШЕЊЕ
2. Закона о систему јавних служби(“Службени
о разрјешењу вршиоца дужности
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12),
директорa Јавне предшколске установе
члана 35. Статута Града Добој (“Службени
„Мајке Југовић“ Добој
гласник Града Добој 1/17)
и члана 128.
Пословника Скупштине Града Добој („Службени
1.
Давор Савић,
вршилац дужности
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина
директора Јавне предшколске установе „Мајке
Града Добој, на сједници одржаној 28.02.2019.
Југовић“ Добој разрјешава се даном 28.02.2019.
године доноси
године.
2.
Именовани из тачке 1. овог рјешења права
по основу радног односа остварује у складу са
законом а на основу акта надлежног органа.
3.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у „Службеном
гласнику Града Добој“.
Образложење
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 18. став
2. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12)
прописано је да директоре јавне установе именује
и разрјешава оснивач установе. У складу са горе
наведеним, те да је протекао временски период на
који је Давор Савић именован као вршиоц
дужности директора Јавне предшколске установе
„Мајке Југовић“ Добој, а поступајући по
добијеном приједлогу за разрјешење, Скупштина
Града Добој одлучила је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења
може се поднијети тужба Окружном суду у
Добоју у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности
директора Јавне предшколске установе
„Мајке Југовић“ Добој

1.
Давор Савић, именује се за вршиоца
дужности директора Јавне предшколске установе
„Мајке Југовић“ Добој са 01.03.2019. године.
2.
Именовани из тачке 1. овог рјешења права
по основу радног односа остварује у складу са
законом а на основу акта надлежног органа.
3.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења а биће објављено у „Службеном
гласнику Града Добој“.

Образложење
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 18. став
2. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12)
прописано је да директоре јавне установе именује
и разрјешава оснивач установе.
Обзиром да Давор Савић, испуњава опште услове
за вршење дужности директора јавне установе, те
да има потребан VII степен стручне спреме, као и
да посједује потребно радно искуство, Скупштина
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Града Добој је поступајући по добијеном
о измјени и допуни Правилника о
приједлогу одлучила као у диспозитиву.
унутрашњој организацији и

систематизацији радних мјеста Градске
управе 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: 01-013-33/19.
ПРЕДСЈЕДНИК
Добој: 28.02.2019.год. СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р
__________________________________________

II АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Одјељење за финансије Града Добој издаје,

САОПШТЕЊЕ
Просјечна бруто плата запослених у градској
управи Града Добој, не укључујући плате
функционера, у 2018. години износи 1.632,00 КМ.
1.Просјечна нето плата запослених, након
опорезивања, у градској управи Града Добој, не
укључујући плате фунцкионера, у 2018. години
износи 1.004,00 КМ.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА ДОБОЈ
Број: 06/403-1-78/19.
НАЧЕЛНИК
Добој: 20.02.2019.год.
ОДЈЕЉЕЊА
МИРОСЛАВ КРШИЋ,дипл.ецц с.р
__________________________________________
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 и 7/18 ) замјеник
Градоначелника Града Добој доноси :

П Р А В И Л Н И К

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Градске управе
Града Добој („Службени гласник Града Добој“,
број: 4/17 , 7/18) 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 7. Одјељење за просторно уређење у дјелу
унутрашње организације додаје се Одсјек за
просторно планирање и урбанизам.
Одсјек за просторно планирање и урбанизам
обавља сљедеће послове :
у оквиру својих овлаштења извршава и
обезбјеђује извршавање закона и других прописа
у области просторног планирања;
прати стање у области из свог дјелокруга
и информише Градоначелника и Скупштину
Града по сопственој иницијативи или на њихов
захтјев, покреће иницијативе за рјешавање
проблема и води управни поступак у тим
областима;
врши стручне и управне послове који се
односе на припрему и израду просторно планске
документације из своје надлежности, те иницира
и организује израду њихових измјена, допуна и
ревизија;
припрема урбанистичку документацију,
издаје локацијске услове, одобрава урбанистичке
пројекте и издаје одобрења за грађење;
води прописане службене евиденције и
издаје увјерења о чињеницама на основу тих
евиденција;
припрема
за
Градоначелника
и
Скупштину Града прописе и друге опште акте,
аналитичко информативне и друге материјале, те
врши друге управне и стручне послове утврђене
законом и другим прописима” .
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Сложеност: сложени послови у којима се
Члан 2.
значајно утиче на остваривање циљева рада
У Правилнику извршене су измјене и допуне и то
Одсјека.
у Поглављу II распоред послова и задатакаСамосталност у раду:
систематизација на следећи начин:
У члану 53 . Правилника - тачке 4. Одјељење за
просторно уређење Града Добој , додаје се тачка
4.3. тако да гласи :
4.3. Одсјек за просторно планирање и урбанизам
4.3.1.

Шеф Одсјека за просторно планирање и
урбанизам

Опис послова радног мјеста:
- организује рад одсјека и стара се о уредном,
благовременом и законитом обављању послова,
пуној и равномјерној запослености радника
одсјека,
- организује радне и консултативне састанке
радника одсјека ради договора о раду, стању и
проблемима који се појављују у раду, као и за
проучавање и разраду прописа и општих аката,
- учествује у рјешавању најсложенијих задатака и
послова у оквиру одсјека,
- врши стручне и управне послове који се односе
на припрему и израду просторно планске
документације из своје надлежности, те иницира
и организује израду њихових измјена, допуна и
ревизија;
- припрема урбанистичку документацију, издаје
локацијске услове, одобрава урбанистичке
пројекте и издаје одобрења за грађење;
- води прописане службене евиденције и издаје
увјерења о чињеницама на основу тих евиденција;
- врши оцјену пројектне документацијеу поступку
издавања одобрења за грађење,
- обавља и друге послова и задатке које му повјери
начелник одјељењаиз дјелокруга његовог рада,
- за свој рад одговоран је начелнику одјељења
Категорија службеника: друга категорија, шеф
Одсјека
Службено звање:не разврстава се

ограничен степен самосталности у раду
повременим надзором и помоћи начелника
Одјељења у рјешавању сложених стручних и
других питања из дјелокруга рада .
Одговорност: одговоран је за послове и одлуке
којима се битно утиче на остваривање циљева
рада Одсјека, укључујући и одговорност за
руковођење, одговоран је за законито, стручно,
благовремено и економично извршење послова и
задатака у оквиру плана и програма рада Одсјека,
одговоран је за тачност података и информација и
за стручну заснованост и реалност датих процјена
и приједлога, за свој рад и рад Одсјека одговоран
је начелнику Одјељења.
Пословна комуникација:
контакти унутар и изван органа Града којима је
повремено потребно да се дјелотворно приме и
пренесу информације које служе остваривању
циљева рада Одсјека
Статус : градски службеник
Посебни услови за обављање:
Висока стручна спрема , VII /1 степен стручне
спреме или завршен први циклус са најмање
остварених 240 ЕЦСТ бодова, завршен факултет
грађевинског смјера или смјера просторног
планирања или архитектонског смјера, најмање
три године радног искуства у траженом степену
образовања, положен стручни испит положен
стручни испит односно 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/
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Радна мјеста нумерисана као тачке : 4.1.3. стручни
рачуноводственим
политикама
и
савјетник за послове просторног планирање,
рачуноводственим процјенама за буџетске
4.1.4. послови урбанизма и тачка 4.1.5.послови
кориснике („Службени гласник Републике
просторног планирања постају саставни дио тачке
Српске“број 118/18), Замјеник Градоначелника
4.3. Одсјек за просторно планирање и урбанизма
Града Добој, донио је:
и нумеришу се хронолошким редом и то тако да
тачка 4.1.3. постаје тачка 4.3.2., затим тачка 4.1.4.
Правилник о измјени и допунама
постаје тачка 4.3.3., и тачка 4.1.4. постаје тачка
Правилника о рачуноводству,
4.3.4.а остали дијелови наведених тачака остају
рачуноводственој политици и
непромјењени . “
рачуноводственим процјенама

Члан 3.
У тачци 51. Правилника – тачке 2. Одјељење за
финансије у тачци 2.3.3.послови за праћење и
књижење инвестиција и основних средстава
повећава се број извршилаца тако да умјесто
ријечи „1(један ) извршилац“ треба да стоје
ријечи „ 2 ( два ) извршиоца“ .

Члана 4.
У тачци 56. Правилника – тачке 7. Одјељење за
борачко
инвалидску
заштиту
у
тачци
7.1.4.послови категоризације бораца повећава се
број извршилаца тако да умјесто ријечи „1(један )
извршилац“ треба да стоје ријечи „ 2 ( два )
извршиоца“ .

Члан 5.
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: 02-022-490/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој: 27.02.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p
__________________________________________
На основу члана 57. а у вези са чланом 59. и 82.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 7.
Закона о рачуноводству и ревизији Републике
Српске („Службени гласник РС“, број:
94/15),члана 61. став 7. а у вези са чланом 77.
Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број: 1/17), у оквирима Правилника о
измјени и допунама Правилника о рачуноводству,

Града Добој
Члан 1.
У
Правилнику
о
рачуноводству,
рачуноводственој политици и рачуноводственим
процјенама Града Добој објављеном у
„Службеном гласнику Града Добој“ број: 2/18),
члан 48. мијења се тако да гласи:
(1) Трајни извори средстава формирају се:
1)
преузимањем салда трајних извора
утврђених на крају претходног извјештајног
периода,
2)
из оснивачког улога обезбијеђеног за
оснивање буџетског корисника у складу са
одлуком о оснивању, уколико се ради о новом
буџетском кориснику,
3)
из
расподијељеног
финансијског
резултата ранијих година на основу одлуке
менаџмента у складу са чланом 51. став 1 овог
Правилника
4)
у осталим случајевима дозвољеним МРСЈС и другим релевантним прописима.
(2) Формирани трајни извори средстава не везују
се за појединачне ставке имовине признате на
страни активе, нису предмет пописа нити нужно
искњижавања у случају продаје, преноса или
губитка имовине по основу које су првобитно
били формирани.
(3) Трајни извори средстава увећавају се или
умањују:
1)
на основу одлуке менаџмента у складу са
чланом 51. став 2 овог Правилника,
2)
приликом укључивања финансијских
извјештаја буџетских корисника у консолидовани
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III
биланс стања у складу са чланом 83. овог
Ова
Одлука
ступа
на
снагу
осмог дана од дана
Правилника,
објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“
3)
приликом укључивања финансијских
извјештаја других ентитета јавног сектора у
РЕПУБЛИКА СРПСКА
консолидовани биланс стања и
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА
4)
у осталим случајевима дозвољеним МРСДОБОЈ
ЈС и другим релевантним прописима.”.
Број: 02-022-2273/18.
ЗАМЈЕНИК
Добој: 31.12.2018.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Члан 2.
Борис Јеринић, c.p
__________________________________________
У члану 52. послије ријечи: “резултат” додају се
ријечи: “и трајни извори средстава”, а ријеч:
На основу члана 59., а у вези са чланом 82. став 3.
“исказује” замјењује се ријечју: “исказују”.
Закона о локалној самоуправи („Службени
Члан 3.
гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 60.
и 77. Статута Града Добој („Службени гласник
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
Града Добој“ број: 1/17) и Решења о именовању
објављивања у „Службеном гласнику Града
Комисије за анализу утрошка горива и израду
Добој“.
норматива утрошка горива за службена возила
Града Добој број: 02-022-1983/18 од 20.11.2018.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
године, Градоначелник града Добој доноси:
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
ОДЛУКУ
Број: 02-022-2272/18.
ЗАМЈЕНИК
О усвајању норматива потрошње горива
Добој: 31.12.2018.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
за службена возила Града Добој
Борис Јеринић, c.p
__________________________________________
На основу члана 57. а у вези са чланом 59. и 82.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16), тачке 22.
алинеја 3 Упутства о начину и поступку
успостављања
и
спровођења
система
финансијског управљања и контроле („Службени
гласник Републике Српске“ број: 99/17), члана 61.
став 7. а у вези са чланом 77. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17),
Замјеник Градоначелника Града Добој донио је:

Одлуку
I
Прихвата се Књига процеса, потпроцеса и
активности који се одвијају у Граду Добој.

II
Саставни дио ове Одлуке чини Књига процеса,
потпроцеса и активности који се одвијају у Граду
Добој.

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се приједлог норматива
потрошње горива за службена возила Града Добој
који је усвојила Комисија за анализу утрошка
горива и израду норматива утрошка горива за
службена возила Града Добој именована
решењем број: 02-022-1983/18 од 20.11.2018.
године.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу дана 01.01.2019.
године, а биће објављена у Службеном гласнику
Града Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-022-452/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:27.02.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p
__________________________________________
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Образложење
На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
При доношењу ове одлуке, уговорни орган
39/14),
Правилника о поступку директног
руководио се чињеницом да је предметна набавка
споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
планирана, да су за предметну набавку
Правилника о поступку директног споразума
обезбијеђена средства у буџету Града, да је
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 2/15), а
реално процијењена вриједност набавке на
поступајући по Захтјеву Одјељења за просторно
тржишту, те да је предложена одговарајућа врста
поступка јавне набавке.
уређење Градске управе Добој број 05-576/18 од
На основу утврђеног чињеничног стања,
20.12.2018. замјеник градоначелника д о н о с и
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке услуга –
„Израда ревизије са израдом Елабората
противпожарне заштите за Спортску
дворану у Добоју“ путем директног
споразума

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-/404-1-825/18.
ЗАМЈЕНИК
Добој:28.12.2018.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p
__________________________________________

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
услуга – „Израда ревизије са израдом Елабората
противпожарне заштите за Спортску дворану у
Добоју“, путем поступка директног споразума.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 4.500,00 КМ. (Словима:
четирихиљадепетстоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2018. и теретиће буџетску
позицију 511 100.

Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем директног
споразума.

Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој број 05100
576/18 од 20.12.2018.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) , члана 59.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број: 97/16), члана 8. Правилника о
јавним набавкама роба, услуга и радова
(„Службени гласник Града Добој“ брoj 5/15,
9/17), члана 60. Статута Града Добој („Службени
гласник Града Добој број: 1/17), Одлуке о
усвајању ребаланса буџета Града Добој за 2018.,
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 3/18),
Одлуке о извршењу ребаланса буџета Града Добој
за 2018., („Службени гласник Града Добој“ бр.
3/18), Захтјева бр. 04/30-1-1161/18 од 04.12.2018.
од стране Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности, Захтјева бр. 10/91-2-91/18 од
05.12.2018. од стране Одјељења за изградњу,
обнову и развој, Захтјева бр. 05/569/18 од
18.12.2018. од стране Одјељења за просторно
уређење Градске управе Добој, замјеник
градоначелника је донио

ОДЛУКУ
о Трећој измјени и допуни
Плана јавних набавки Градске управе
Добој за 2018.
Члан 1.
Oдобрава се Трећа измјена и допуна Плана јавних
набавки за 2018., а који је усвојен Одлуком о
усвајању Плана јавних набавки Градске управе
Добој за 2018. бр. 02-404-1-462/17 од 08.12.2017.
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 9/17).
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Извођење радова уређењу до грађевинске
парцеле к.ч. бр. 4882/1, што одговара к.ч. бр. 833/2
све КО Добој, водовод и канализација, електро
Члан 2.
радови – отворени поступак.
План јавних набавки за 2018. из члана 1. ове
Извођење радова на уређењу до
Одлуке мијења се и допуњава, како слиједи:
грађевинске парцеле к.ч. бр. 5656/14 (нови
1.
Код Одјељења за привреду и друштвене
премјер), што одговара к.ч. бр. 298/37 (стари
дјелатности у дијелу „радови“ додају се сљедеће
премјер) све КО Добој – водовод и канализација –
набавке:
конкурентски захтјев.
Извођење радова на асфалтирању
Радови на изградњи водоводне и
локалног пута у МЗ Мајевац Горњи, дионица
канализационе мреже (кишне и фекалне) у
прекид – гробље – отворени поступак.
продужетку ул. Цара Душана у Добоју – отворени
Извођење радова на санацији рупа и
поступак.
кратких дионица са великим оштећењима на
Извођење радова на изградњи дијела
локалним путевима у МЗ Костајница – отворени
улице
Цара
Душана у Добоју (ccа = 473 m) –
поступак.
отворени
поступак.
Извођење радова на санацији елестично –
Извођење радова на реконструкцији
одбојне ограде на надвожњаку у МЗ Костајница –
Улице Краља Твртка у Добоју – отворени
конкурентски захтјев.
поступак.
2.
Код Одјељења за изградњу, обнову и
Извођење радова у ул. Војводе Синђелића
развој у дијелу „радови“ додају се сљедеће
у
Добоју
- грађевински радови и саобраћајна
набавке:
сигнализација,
електроенергетски радови и
Извођење радова на изградњи и санацији
радови на телекомуникацијама и хидротехнички
инфраструктуре у повратничким насељима:
радови – отворени поступак.
изградња јавне расвјете у МЗ Сјенина Ријека,
реновирање фискултурне дворане у ЈУ ОШ
“Доситеј Обрадовић“ Добој – Вила“ - отворени
Члан 3.
поступак.
Извођење радова на изградњи и санацији
Саставни дио ове Одлуке је табеларни приказ
инфраструктуре у повратничким насељима:
Треће измјене и допуне Плана јавних набавки за
изградња тротоара у МЗ Грапска, замјена
2018. у којем су наведене предметне измјене
столарије у Дому културе у Буковачким
Плана.
Чивчијама – отворени поступак.
Извођење радова на изградњи и санацији
Члан 4.
инфраструктуре у повратничким насељима:
Остали дијелови Плана јавних набавки за 2018.
изградња фасаде на Дому културе у Сјенини
остају неизмијењени.
Ријеци, изградња ограде на полигону у
Поточанима, изградња јавне расвјете у МЗ Чаире,
измијештање трасе водовода у МЗ Шеварлије –
Члан 5.
отворени поступак.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
3.
Код Одјељења за просторно уређење
објавиће се на wеб страници града Добој, као и у
Одјељења у дијелу „услуге“ додају се сљедеће
100 „Службеном гласнику Града Добој“.
набавке:
Израда урбанистичко – техничких услова
за спортску дворану у Добоју – директан
споразум.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Израда ревизије са израдом елабората
ГРАД ДОБОЈ
ППЗ за спортску дворану - директан споразум.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
Израда урбанистичко – техничких услова
ДОБОЈ
за изградњу саобраћајнице са инфраструктуром у
Број: 02-/404-1-811/18.
ЗАМЈЕНИК
трупу саобраћајнице од ул. Николе тесле до
Добој:24.12.2018.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
бензинске пумпе „Брчко гас“ у Добоју – директан
Борис Јеринић, c.p
споразум.
__________________________________________
Код Одјељења за просторно уређење у дијелу
„радови“ додају се сљедеће набавке:
Извођење радова на уређењу до
грађевинске парцеле к.ч. бр. 6813/8, што
одговара к.ч. бр. 282/2 све КО Добој, водовод и
канализација, топловод и топлотна подстаница,
електро радови – отворени поступак.
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ТРЕЋА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ДОБОЈ ЗА 2018.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ШИФРА

Р.

ПРОЦИЈЕЊЕ
НА

ЈРЈН
Б
р.

ВРСТА
ПОСТУП
КА

ВРИЈЕДНОС
Т БЕЗ ПДВ-А

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ПОКРЕТАЊ
А
ПОСТУПКА

ОКВИР
НИ
ДАТУМ
ЗАКЉУ
ЧЕЊА
УГОВО
РА

ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

РАДОВИ

1.

2.

3.

Извођење радова на
асфалтирању локалног пута у
МЗ Мајевац Горњи, дионица
прекид – гробље
Извођење радова на санацији
рупа и кратких дионица са
великим оштећењима на
локалним путевима у МЗ
Костајница

НОВЕМБАР
2018.

ДЕЦЕМ
-БАР
2018.

511 200

Отворени
поступак

НОВЕМБАР
2018.

ДЕЦЕМ
-БАР
2018.

412 500

Конкурен
тски
захтјев

НОВЕМБАР
2018.

ДЕЦЕМ
БАР
2018.

412 500

26.800,00 КМ

75.600,00 КМ

Извођење радова на санацији
елестично – одбојне ограде на
надвожњаку у МЗ Костајница
5.130,00 КМ.

УКУПНО

Отворени
поступак

107.530,00 KM

НАП
ОМЕ
НЕ
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОБНОВУ И РАЗВОЈ
Р
.
б
р

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

1.

Израда
и
санација
инфраструктуре у
повратничким насељима:
– изградња јавне расвјетe у
МЗ Сјенина Ријека

ШИФРА
ЈРЈН

ПРОЦЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ

ВРСТА
ПОСТУПКА

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ПОКРЕТ.
ПОСТУПКА

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ЗАКЉУЧ.
УГОВОРА

Отворени
поступак

НОВЕМБАР
2018.

ДЕЦЕМБA
Р 2018.

ИЗВОР
ФИНАНСИ
Р.

НАПОМЕНА

РАДОВИ

–
Реновирање
фискултурне дворане у ЈУ
ОШ „Доситеј Обрадовић“,
Добој - Вила

2.

Израда
и
санација
инфраструктуре
у
повратничким
насељима:
- Изградња тротоара у МЗ
Грапска
– Замјена столарије у
Дому
културе
у
Буковачким
Чивчијама

3.

Израда
и
санација
инфраструкуре
у
повратничким
насељима:
– Изградња фасаде на
Дому културе у Сјенини
Ријеци.
– Изградња ограде на
полигону у Поточанима.
– Изградња јавне расвјете
у МЗ Чаире.
– Измијештање трасе
водовода у МЗ
Шеварлијама.

7050
45316110
Инсталац
ија
пут.
расвјете

16.295,52 КМ

190 009

26.879,95 КМ
6523
45214210
-5
Грађ.рад
ови
на
Основни
м
школама
671245233120
0-6
Грађев.ра
д.
на путу
7108045
21132-8
Уградња
прозора

7065
45321000
-3
Радови
на
топл.изо
л.
6429
45212200
-8
Грађ.рад.
на
спорт.обј
екту
7050
45316110
-9
Инсталац
ија
путне
расвјете
6654
45321113
-0
Радови
замјене
цјевовод
а

Отворени
поступак

НОВЕМБА
Р 2018.

ДЕЦЕМБ
АР 2018.

Отворени
поступак

6.739,20 КМ
6.000,63 КМ
6.060,60 КМ

Федер.минист.р
асељ.особа и
избјеглица
учествује у
финансирању са
21.448,77 КМ.
(
9496,32+11952,4
5 ).

511 200

Влада
Тузланског
кантона
Финансира ове
Пројекте са
6.970,00+3.181,1
4 КМ.
Влада РС
финансира
Пројекат
тротоара у
Грапској са
6.000,00 КМ.
Разлика
средстава се
фииансира из
Буџета Града
Добој
(9.766,38 КМ ).

Издаци за
инвестици
оно
одржавањ
е,
реконстру
кцију
и
адаптацију
зграда и
објеката

4.293,90 КМ

НОВЕМБА
Р 2018.

ДЕЦЕМБ
АР 2018.

Град Добој
учествује у
финансирању са
21.726,70 КМ.

Издаци за
инвестици
оно
одржавањ
е,
реконстру
кцију
и
адаптацију
зграда и
објеката

190 009

21.628,62 КМ

6.439,50 КМ

511 200

511 200
190 009
Издаци за
инвестици
оно
одржавањ
е,
реконстру
кцију
и
адаптацију
зграда и
објеката

Овај Пројекат
финансира
Влада РС са
24.000,00 КМ.
Разлика
потребних
средстава се
финансира из
Буџета Града
Добој
( 1.239,93 КМ ).
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УКУПНО

94.337,92
КМ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Ре
дн
и
бро
ј

Предмет набавке

Шифра
ЈН

Процијењен
а вриједност

Врста
поступка

без ПДВ

Окви
рни
дату
м
покр
етањ
а
посту
пка

Оквир
ни
датум
закљу
чења
уговор
а

Извор
финансирањ
а

ДЕЦЕ
МБАР
2018.

ДЕЦЕ
МБАР
2018.

511 100

Потрошачка
јединица
0028160

/

УСЛУГЕ
1.

Израда УТУ услова и пројеката
које финансира град Добој

Директан
споразум
2.500,00 КМ

Израда УТУ за спортску дворану

2.

Израда ревизије са израдом
елабората ППЗ за спортску
дворану

71240000
-2

4.500,00 КМ
Директан
споразум

3.

4.

Израда стручног мишљења и
урбанистичко-техничких услова
и елабората ППЗ

Израда
урбанистичкотехничких услова за изградњу
саобраћајнице
са
инфраструктуром
у
трупу
саобрачајнице на потезу од
ул.Николе Тесле до бензиске
пумпе ,,Брчко гас“

УКУПНО

РАДОВИ

2.000,00 КМ

5.000,00 KM

14.000,00 КМ

Директан
споразум

Директан
споразум

Напомен
а
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Oстали инфраструктурни
радови

1.

Уређење
до
грађевинске
парцеле к.ч. бр. 6813/8 КО
Добој, што одговара к.ч. бр.
282/2 (стари премјер)

Отворени
поступак

ОКТО
БАР
2018.

ДЕЦЕ
МБАР
2018.

Отворени
поступак

НОВЕ
МБАР
2018

ДЕЦЕ
МБАР
2018

Конкурен
тски
захтјев

НОВЕ
МБАР
2018.

ДЕЦЕ
МБАР
2018

45000000
-7

511 100

60.552,00 КМ

-

2.

Водовод
и
канализација
Топловод и топлотна
подстаница
Електро радови
Уређење
до
грађевинске
парцеле к.ч.бр: 4882/1 КО Добој
,што одговара к.ч.бр. 833/2
(стари премјер)
-

3.

52.046,00 КМ
33.051,00 КМ

45000000
-7

Водовод и
канализација
Електро радови

Водовод
канализација

12.196,00 КМ
19.600,00 КМ

Уређење
до
грађевинске
парцеле к.ч.бр. 5656/14 КО
Добој, што одговара к.ч.бр.
298/37 (стари премјер)
-

45000000
-7

7.557,00 КМ

511 100

и

Почетком
2019.

Изградња зграда и објеката
Отворени
поступак
1.

511 100

Израдња водоводне и
канализационе мреже (кишна
и фекална) у продужетку улице
Цара Душана

Изградња дијела улице Цара
Душана cca =473 m
2.

45000000
-7

237.659,00 КМ

Отворени
поступак
45000000
-7
536.199,00 КМ

ОКТО
БАР
2018.

ОКТО
БАР
2018.

Извођење радова на
реконструкцији Улице Краља
Твртка
3.

45000000
-7
Извођење радова у ул.Војводе
Синђелића

(Извођењ
е радова
зависи од
временск
их
услова)

ОКТО
БАР

511 100

Кредит

Почетком
2019.
(Извођењ
е радова
зависи од
временск
их
услова)

Отворени
поступак
174.909,00 КМ

(Извођењ
е радова
зависи од
временск
их
услова)П
очетком
2019.

Почетком
2019-

Кредит
Кредит

511 100
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4.
-

-

Грађевински
радови и
саобраћајна
сигнализација
Електроенергетск
и радови и
радови на
телекомуникациј
ама
Хидротехнички
радови

45220000
-5

248.612,00 КМ

2018.

Нове
мбар
2018

38.684,00 КМ

(Извођењ
е радова
зависи од
временск
их

услова)

(Властита
средства,
кредитна
средства)

28.687,00 КМ

УКУПНО

1.449.752,00 КМ

УКУПНО (услуге и радови)

1.463.752,00 KM

СВЕГА: 1.665.619,92 КМ
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-/404-1-811/18.
Добој:24.12.2018.год.

ЗАМЈЕНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p
________________________________________________________________________________________

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ 97/16), члана 17.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“ број: 39/14) , члана 3,4,5,6. и 7. Правилника
о јавним набавкама роба, услуга и радова
(„Службени гласник Града Добој“ брoj 5/15,9/17),
члана 60. Статута Града Добој („Службени
гласник Града Добој број: 1/17), Одлуке о
усвајању буџета Града Добој за 2019. бр. 01-013349/2018 од 17.12.2018. замјеник градоначелника
донио је

ОДЛУКУ
о усвајању Плана јавних набавки Градске
управе Добој за 2019.
Члан 1.
Усваја се План јавних набавки Градске управе
Добој за 2019.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке чини План јавних
набавки Градске управе Добој за 2019.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се на wеб страници града Добој www.doboj.gov.ba као и у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-/404-1-840/18.
Добој:18.12.2018.год.

ЗАМЈЕНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p
__________________________________________
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ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ДОБОЈ ЗА 2019.
Децембар 2018.
КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

РЕДНИ
БРОЈ

1.

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

ШИФРА
ЈРЈН

РОБЕ
Набавка дневне 22210000штампе
5
УКУПНО РОБЕ

ОКВИРНИ
ОКВИРНИ
ДАТУМ
ДАТУМ
ИЗВОР
НАПОМЕНЕ
ПОКРЕТАЊА ЗАКЉУЧЕЊА ФИНАНСИРАЊА
ПОСТУПКА
УГОВОРА

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ

ВРСТА
ПОСТУПКА

1300,00

Директни
споразум

Децембар
2018

Јануар 2019

412 700

190.700,00

Отворени
поступак

Новембар
2018

Јануар 2019

412 700

1300,00

УСЛУГЕ

2.

Услуге преноса
радијских и
телевизијских
емисија

3.

Услуге
оглашавања
79341000Града Добоја у
6
дневној штампи

9500,00

Конкурентски
захтјев

Новембар
2018

Јануар 2019

412 700

4.

Услуге
рекламирања
на билборду
79341000новогодишњих,
6
божићних и
осмомартовских
честитки

6000,00

Конкурентски
захтјев

Децембар
2018

Јануар 2019

412 700

799540006

6550,00

Конкурентски
захтјев

Децембар
2018

Децембар
2018

412 900

799540006

6550,00

Конкурентски
захтјев

Децембар
2018

Децембар
2018

412 900

799540006

5650,00

Директни
споразум

Децембар
2018

Децембар
2018

412 900

799540006

6150,00

Конкурентски
захтјев

Мај 2019

Јуни 2019

412 900

5.

6.

7.

8.

Организовање
дочека Нове
године
Организовање
дочека Нове
године
Организовање
(јулијански
прославе
Дана
календар)
Републике
Организовање
прославе Дана
града Добоја

642280000
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9.

Организовање
прославе славе
Града Добоја

799540006

6150,00

Конкурентски
захтјев

Јуни 2019

Јули 2019

412 900

10.

Услуге
припреме и
штампања
Службеног
гласника,
књиговезачке и
друге сродне
услуге

798000002

22000,00

Отворени
поступак

4. квартал
2018

1. квартал
2019

412 900

УКУПНО УСЛУГЕ

259.250,00

УКУПНО

260.550,00
КМ

ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА ДОБОЈ

Р
.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

б
р
.

ШИФРА
ЈРЈН

ПРОЦИЈЕЊЕН
А
ВРИЈЕДНОСТ

ВРСТА
ПОСТУП
КА

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ПОКРЕТАЊА
ПОСТУПКА

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ЗАКЉУЧЕ
ЊА
УГОВОРА

ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

НАПОМЕНЕ

РОБЕ
1
.
ВОЗИЛО ЗА
ГАШЕЊЕ
ПОЖАРА
(Навално
ватрогасно
возило)
2
.
Набавка
ватрогасне
опреме

УКУПНО:

34144213-4

300.000,00

Отвор
ени

.
07.05 .2019

поступ
ак

35111000-5

20.000,00

320.000,00 КМ

Конку
ренск
и
захтје
в

08.04.2019

28.06.20
19

06.05.20
19

511 300

516 100

Средства у износу
од 150.000 км која
нису утрошена у
2018. годи пренесе
се у 2019. годину и
пранирана су за
набавку навалног
ватрогасног возила
Ватрогасне опрема
(млазнице, потисне
ватрогасне цијеви,
напртњаче, спојке и
остала ситна
опрема).
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ
РЕД.
БРОЈ
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ШИФРА
ЈРЈН

ВРСТА
ПОСТУПК
А

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ПОКРЕТА
ЊА
ПОСТУПКА

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ЗАКЉУЧЕ
ЊА
УГОВОРА

Јануар

Март
2019

ИЗВОР
ФИНАНС
ИРАЊА

НАПОМЕ
НЕ

РАДОВИ
1.

Грађевински радови
на неоткупљеним
становима у
власништву града

452113411

УКУПНО

10.000,00 КМ

Директн
и
споразу
м

Буџет
града
511-100

10.000,00КМ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

РЕДН
И
БРОЈ

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

ОКВ
ИРН
И
ДАТ
УМ
ПОКРЕТ
АЊА
ПОСТУП
КА

ОКВ
ИРН
И
ДАТУ
М
ЗАКЉУЧЕ
ЊА
УГОВОРА

4.квартал
2018.

1.квартал
2019.

412 300

-

4.квартал
2018.

1.квартал
2019.

412 300

-

Отворе
ни

4.квартал
2018.

1.квартал
2019.

412 300

-

34.000,00
KM

Отворе
ни

4.квартал
2018.

1.квартал
2019.

412 600,
130 006

-

30.000,00
KM

Отворе
ни

4.квартал
2018.

1.квартал
2019.

511 300

-

ШИФР
А ЈРЈН

ПРОЦИЈЕЊ
ЕНА
ВРИЈЕДНО
СТ
У КМ БЕЗ
ПДВ-а

ВРСТА
ПОСТУ
ПКА

301251
10-5

34.000,00
KM

Отворе
ни

301920
00-1

35.800,00
KM

398300
00-9

5.150,00
KM

091300
00-9
302130
00-5

ИЗВОР
ФИНАНСИ
РАЊА

НАПОМЕНЕ

РОБЕ
1.

2.

3.

4.

5.

Набавка
тонера и
кертриџа
Канцеларијс
ки
материјал
Набавка
средстава
за
одржавање
хигијене
Набавка
горива
Набавка
рачунара и
рачунарске
опреме

Отворе
ни
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Набавка
материјала
за
6.
одржавање
објеката и
инсталација
Градске
управе
УКУПНО РОБЕ

316814
10-0

3.400,00
КМ

Отворе
ни

4.квартал
2018.

1.квартал
2019.

412 500

-

142.350,00 КМ

УСЛУГЕ

1.

Одржавање
рачунарске
опреме

2.

Одржавање
возила
ЛОТ 1Путничка
возила,
ЛОТ 2- Теретна
возила

3.

Услуге
колективног
осигурања
радника

Услуге
финансијског
посредовања
Услуге прања
моторних
возила и
вулканизерски
5.
х услуга за
возила
градске
управе
УКУПНО УСЛУГЕ
4.

503126
00-1

9.300,00
КМ

Отворен
и

4.квартал
2018.

1.квартал
2019.

412 500

-

-

4.квартал
2018.

1.квартал
2019.

412 500

-

4.квартал
2018.

1.квартал
2019.

412 700,
130 008

-

39.000,00
КМ
501100
00-9
25.000,00
КМ

660000
00-0

5.000,00
КМ

У складу
са
законски
м
прописо
м

661100
00-4

5.000,00
КМ

Отворен
и

4.квартал
2018.

1.квартал
2019.

412 700,130
007

-

316814
10-0

5.500,00
КМ

Отворен
и

4.квартал
2018.

1.квартал
2019.

412 500

-

88.800,00 КМ

УКУПНО

231.150,00 КМ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОБНОВУ И РАЗВОЈ
Р.
Бр
.

1.

ПРЕДМЕТ
НАБАВКЕ

УСЛУГЕ
Стручне
услугепројектне,
геодетске и
друге услуге.
УКУПНО
РАДОВИ

ШИФРА
ЈРЈН

8080
71220000-6

ПРОЦЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ

ВРСТ
А
ПОСТ
УПКА

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ПОКРЕТ.
ПОСТУПК
А

ОКВИРН
И
ДАТУМ
ЗАКЉУЧ.
УГОВОР
А

ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊ
А

4.150,00

Дире
ктни
спора
зум

01.05./19

01.07./19

412 700
Расх.за
стр.услуге

4.150,00

НАПОМЕН
А

-
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1.

Радови на
одржавању,
реконструкциј
ии
адаптацији
зграда и
објеката.
Радови на
изради
водоводне и
канализацион
е мреже.
УКУПНО
УКУПНО

2.

7013
45262700-8

16.600,00

Конку
рент.
захтје
в

01.04./19

01.06./19

511 200, 190
009
Изд.за
инв.одр.адпт.з
г

-

6661
45231300-8

24.900,00

Отвор
ени
посту
пак

01.06./19

01.08./19

511 100, 190
006 –
Из.за изгр.и
приб.вод и
к.анализације

-

41.500,00
45.650,00 КМ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
РЕД.
БРОЈ

1.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

УСЛУГЕ
Услуге дератизације

ШИФРА
ЈРЈН

ПРОЦИЈЕЊЕН
А
ВРИЈЕДНОСТ

ВРСТА
ПОСТУПК
А

ОКВИРН
И
ДАТУМ
ПОКРЕТ
АЊА
ПОСТУП
КА

ОКВИРН
И
ДАТУМ
ЗАКЉУЧ
ЕЊА
УГОВОР
А

ИЗВОР
ФИНАН
СИРАЊА

9092300
0-3

12.820,00 КМ

Конкурент
ски
захтјев

Март

Фебруар

412 200
000 000

Отворен
и
поступак
Отворен
и
поступак

Март

Фебруар

511 100
150 032

Отворен
и
поступак
Отворен
и
поступак
Отворен
и
поступак
Отворен
ин
поступак

Март

Фебруар

412 500
150 008

Март

Фебруар

511 200
150 035

Мај

Октобар

511 200
150 034

Мај

Октобар

511 200
150 052

Отворен
и
поступак

Мај

Октобар

511 200
150 033

УКУПНО

2.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

РАДОВИ
Изградња
водопривредних
објеката и водотокова
Санација и
реконструкција
водопривредних
објеката и водотокова
Одржавање локалне
путне мреже на
подручју града Добоја
Асфалтирање локалних
категорисаних и
некатегорисаних путева
Реконструкција и
адаптација зграда и
објеката
Реконструкција и
адаптација зграда и
објеката из области
основног образовања
Изградња и
прибављање зграда и
објеката
УКУПНО
УКУПНО

12.820,00
КМ

4524350
0-7

17.094,00 КМ

4524300
0-2

85.470,00 КМ

4523314
1-9

256.410,00 КМ

4523322
2-1

170.940,00 КМ

4526270
0-8

85.470,00 КМ

4521421
0-5

КМ

85.470,00

4521000
0-2

170.940,00
КМ
871.794,00 КМ
884.614,00 КМ

Март
Фебруар

412 500
150 009

НАПОМ
ЕНЕ
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

Ре
дн
и
бр
ој

Предмет набавке

Шифра
ЈН

Процијењена
вриједност

Врста
посту
пка

Оквир
ни
датум
покрет
ања
поступ
ка

Оквирн
и
датум
закључ
ења
уговор
а

Отво
рени

јануар
2019.

децемб
ар
2019.

без ПДВ

Извор
финанси
рања
Потроша
чка
јединица
0028160

I УСЛУГЕ
1.

Израда
урбанистичког плана

712400
00-2

256.700,00 КМ

511 100

посту
пак

2.

Израда регулационих
планова које
финансира Град
Добој

3.

Израда УТУ услова и
пројеката које
финансира Град
Добој

712400
00-2

712400
00-2

УКУПНО I

8.500,00 КМ

17.000,00 КМ

Отво
рени
посту
пак

У току 2019.

Конк
урен
тски
захтј
ев/Д
ирек
тан
спор
азум

У току 2019.

511 100

511 100

282.200,00 КМ

II РАДОВИ
1.

450000
00-7
2.

децем
бар
2019.

511 100

март

децем
бар
2019

511 100

170.900,00 КМ

Отво
рени
посту
пак

Изградња улица у
Граду Добоју
450000
00-7

3.

фебруа
р 2019.

342.000,00 КМ

Отво
рени
посту
пак

Реконструкција
улица у Граду Добоју

Радови на уређењу
до грађевинске
парцеле и остали
инфраструктурни
радови

450000
00-7
384.400,00 KM

Отвo
рени
посту
пак

2019

У току 2019.

511 100

Напом
ена
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УКУПНО II

897.300,00КМ

СВЕ УКУПНО I+II :

1.179.500,00
KM

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ

РЕД.

ШИФРА

ПРОЦИЈЕЊЕН
А

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
БРОЈ

ЈРЈН

ВРИЈЕДНОСТ
БЕЗ ПДВ-А

ВРСТА
ПОСТУПКА

ОКВИРН
И
ДАТУМ
ПОКРЕТ
АЊА
ПОСТУП
КА

ОКВИРНИ
ДАТУМ
ЗАКЉУЧЕ
ЊА
УГОВОРА

ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

РОБЕ

1.

Чамац алуминијски,
полиестер за 10 лица

2.

Возило цивилне заштите
погон 4х4, са уграђеном
радио везом и звучно свјетлосном опремом

3.

Oпрема за спашавање и
сигурносна опрема за
Цивилну заштиту

34521400-9

22.000

34113100-3

55.000

35000000-4

115.000

01.02.2
019.

02.03.20
19.

511 300

01.04.2
019.

03.05.20
19.

511 300

Конкурен
тски
захтјев

01.04.2
019.

03.05.20
19.

Отворени
поступак

01.02.2
019.

02.03.20
19.

Конкурен
тски
захтјев

Отворени
поступак

511 300

192.000,00
КМ

УКУПНО

РАДОВИ

4.

5.

Санационо превентивни
радови у циљу санације
или смањења ризика од
поплава и клизишта
објеката и
инфраструктуре

Деминирање и техничко
извиђање минских

71330000-0

200.000

412 500

412 0

НА
ПО
МЕ
НЕ
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површина на територији
града Добоја

6.

Радови на санацији и
побољшању система за
узбуњивање и
обавјештавање у Граду
Добоју

31161100-3

80.000

31161100-3

85.000,00

Отворени
поступак

01.03.2
019.

01.04.20
19.

Отворени
поступак

01.04.2
019.

03.05.20
19.

511 200

365.000,00
КМ

УКУПНО
УСЛУГЕ
7.

8.

Обука специјализованих
јединица ЦЗ

80000000-4

6.000,00

Директан
споразум

02.7.20
19.

03.08.20
19.

Израда пластифицираних
идентификационих
картица за припаднике
ЦЗ и мобилизацијских
позива

79810000-5

6.000,00

Директан
споразум

02.7.20
19.

03.08.20
19.

УКУПНО

12.000,00

УКУПНО

569.000,00

412 0

412 900

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

РЕД.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

БРОЈ

ШИФРА

ПРОЦИЈЕЊЕНА

ЈРЈН

ВРИЈЕДНОСТ
БЕЗ ПДВ-А

ВРСТА
ПОСТУ
ПКА

ОКВИ
РНИ
ДАТУ
М
ПОКР
ЕТАЊ
А
ПОСТ
УПКА

ОКВИ
РНИ
ДАТУ
М
ЗАКЉ
УЧЕЊ
А
УГОВ
ОРА

ИЗВОР
ФИНАНСИ-

15.4.
2019.

511 300

РАЊА

РОБЕ
1.

Набавка рачунарске
опреме

302130005

30.000,00

Отвор
ени
посту
пак

03.1.
2019
.

НАПОМ
ЕНЕ
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2.

Набавка
канцеларијског
намјештаја

15.000,00

391300002

УКУПНО

Отвор
ени
посту
пак

03.1.
2019
.

15.4.
2019.

511 300

Отвор
ени
посту
пак

15.1.
2019
.

01.3.
2019.

511 200

45.000,00

РАДОВИ

3.

Радови на
реконструкцији
објеката у власништву
Градске управе

50.000,00

454540004

УКУПНО

50.000,00

УКУПНО

95.000,00 КМ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВE

РЕД
НИ
БРО
Ј

1.

2.

ШИФР
А–
CPV
КОД

4523
31426

5023
22002

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВРИЈEДНОСТ
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

УСЛУГЕ
Одржавање и
санација градских
саобраћајница
Одржавање
вертикалне
саобраћајне
сигнализације
-набавка и уградња
вертикалне
сигнализације у
граду Добоју

БЕЗ ПДВ

ВРСТА
ПОСТ
УПКА

ОКВИР
НИ
ДАТУ
М
ПОКРЕ
ТАЊА
ПОСТУ
ПКА

ОКВИ
РНИ
ДАТУ
М
ЗАК
ЉУЧ
ЕЊА
УГОВ
ОРА

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА-

БУЏЕТ
128.200

отвор
ени

октоб
ар
2018.

март
2019

412500
170004

отвор
ени

октоб
ар
2018.

јануа
р
2019
.

412500
170002

11.900

НАПО
МЕНА
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3.

4523
32214

4.

5023
20000

5.

7731
00006

6.

9061
00006

7.

9062
00009

8.

4525
90007

Израда
хоризонталне
саобраћајне
сигнализације
Редовно
одржавање
семафора и
семафорске
опреме
Чишћење,
одржавање и
обнављање јавних
зелених површина
са прикупљањем и
одвозом смећа
Чишћење и
одржавање јавних
асфалтних
површина са
прикупљањем и
одвозом смећа
Чишћење снијега и
леда у зимском
периоду
- Зимска
служба
Одржавање
фонтане у градском
парку

5023
21001

Редовно
одржавање јавне
расвјете
у граду Добоју

10.

4481
24009

Украшавање града
за вријеме празника
- од 15.12.2018.год.
до 15.1.2019.год.

11.

4442
37503

Одржавање и
уградња
канализационих
арматура,решетки,п
оклопаца,сливника

9.

УКУПНО

31.600

отвор
ени

новем
бар
2018.

март
2019
.

412500
170002

41.880

отвор
ени

октоб
ар
2018.

јануа
р
2019

412500
170002

128.200

85.400

отвор
ени

отвор
ени

новем
бар
2018.

јануа
р
2019

новем
бар
2018.

јануа
р
2019
.

412800
170008

нове
мба
р
2018
.

412800
170009

март
2019
.

145.280

отвор
ени

септе
мбар
2018.

10.000

отрво
рени

децем
бар
2018.

128.200

отвор
ени

октоб
ар
2018.

8.500

конку
рентс
ки

октоб
ар
2018.

отвор
ени

јануар
2019.

март
2019
.

отвор
ени

Феб.
2019.

Апр.
2019

25.600

412800
170007

јануа
р
2019
.
деце
мба
р
2018
.

412500

412500
170005

412800
170010

412200
170001

744.760

РАДОВИ

12.

3492
85106

Изградња и
прибављање
вањског
освјетљења,
тротоара,ограда

УКУПНО

42.700

42.700

511100
170014

.
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4332
50007

13.

РОБА
Набавка комуналне
опреме
-Набавка
парковских клупа и
посуда за смеће
УКУПНО
СВЕ УКУПНО

отвор
ени

25.600

фебру
ар
2019.

апри
л
2019
.

511300

25.600
813.060,00 КМ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

РЕД.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ШИФР
А

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ БЕЗ
ПДВ-А

БРОЈ
ЈРЈН

ВРСТА
ПОСТУП
КА

ОКВИРН
И
ДАТУМ
ПОКРЕТА
ЊА
ПОСТУП
КА

ОКВИРН
И
ДАТУМ
ЗАКЉУЧ
ЕЊА
УГОВОР
А

ИЗВОР
ФИНАН
СИ-

Мај
2019.

516
100

НАПОМ
ЕНЕ

РАЊА

РОБЕ
1.

Набавка службених
униформи (мушка –
женска)

35811
200-4

УКУПНО

12.000,00

Конкуре
нтски
захтјев

Март
2019.

12.000.00 КМ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

РЕД.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

ШИ
ФРА

ПРОЦИЈЕЊЕН
А

ЈРЈН

ВРИЈЕДНОСТ
БЕЗ ПДВ-А

ВРСТА
ПОСТУПКА

БРОЈ

ОКВИРН
И
ДАТУМ
ПОКРЕТА
ЊА
ПОСТУП
КА

ОКВИР
НИ
ДАТУМ
ЗАКЉУ
ЧЕЊА
УГОВОР
А

ИЗВОР
ФИНАНС
И-

01.4.

415 200

РАЊА

РОБЕ
1.

Одржавање и
изградња
противградних
станица
УКУПНО

246
130
004

30.000,00

Отворени
поступак

Јануар
2019.

2019.

30.000,00

НАПОМ
ЕНЕ
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УСЛУГЕ
2.

Израда Основе
заштите уређења и
кориштења
пољопривредног
земљишта

75.000,00

УКУПНО

75.000,00

УКУПНО

105.000,00 КМ

Отворени
поступак

Децемб
ар 2018.

Фебр.
2019.

412 700

УКУПНО РОБЕ: 768.250,00 КМ
УКУПНО УСЛУГЕ: 1.478.980,00 КМ
УКУПНО РАДОВИ: 2.278.294,00 КМ
СВЕГА: 4.525.524,00 КМ
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-/404-1-840/18.
Добој:18.12.2018.год.

ЗАМЈЕНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p
___________________________________________________________________________________
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС'' број 97/16), члана 19.
Закона о систему јавних служби (,,Службени
гласник РС'' број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана и
члана 60. Статута Града Добоја ( ,,Службени
гласник Града Добоја'' број: 1/17) замјеник
Градоначелника Града Добоја доноси:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-/022-2242/18.
ЗАМЈЕНИК
Добој:24.12.2018.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p
__________________________________________

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у
Туристичкој организацији Града Добој

На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1),
члана 18. став (1), члана 25. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), а
поступајући по захтјеву Одјељења за просторно
уређење Градске управе Добој бр. 05-11/19 од
17.1.2019. замјеник градоначелника д о н о с и

I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у
Туристичкој организацији Града Добој број:
178/18 од 29.11.2018. године.

ОДЛУКУ

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у Службеном гласнику Града
Добоја.

о покретању поступка јавне набавке „Извођење радова на реконструкцији
дијела водоводне мреже у дијелу ул.
Војводе Синђелића у Добоју од
раскрснице са ул. Цељска до градског
парка“ путем отвореног поступка .
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Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Извођење радова на реконструкцији дијела
водоводне мреже у дијелу ул. Војводе Синђелића
у Добоју од раскрснице са ул. Цељска до градског
парка“ путем отвореног поступка јавне набавке.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 121.040,00 КМ
(словима:
стодвадесетједнахиљадачетрдесетконвертибилни
хмарака).
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 отвореног
поступка у складу са Законом о јавним набавкама
БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев од стране
Одјељења за просторно уређење Градске управе
Добој бр. 05-11/19 од 17.1.2019.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Добоја“.
Образложење
При доношењу ове одлуке, уговорни орган
руководио се чињеницом да је предметна набавка
планирана Планом јавних набавки у 2019., 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-/404-1-60/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:18.01.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
Кабинета
градоначелника Градске управе Добој бр. 02-0221-1/19 од 03.1.2019. замјеник градоначелника д о
носи

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке –
„Услуге медијског праћења активности
Скупштине Града, градоначелника и
Градске управе у оквиру земаљског и
сателитског телевизијског програма“
путем отвореног поступка набавке.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Услуге
медијског
праћења
активности
Скупштине Града, градоначелника и Градске
управе у оквиру земаљског и сателитског
телевизијског програма“ путем отвореног
поступка набавке.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 85.000,00 КМ (словима:
осамдесетпетхиљадаконвертибилнихмарака)
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја и теретиће буџетску
позицију 412 700.

Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће се
у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
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Члан 1.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Кабинета
градоначелника Градске управе Добој бр. 02-0221-1/19 од 03.1.2019.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предметна набавка
планирана Планом јавних набавки у 2019., 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: 02-404-1-99/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:06.02.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p
__________________________________________
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1) и
члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по
Захтјеву Одјељења за општу управу Градске
управе Добој број 03-052-17/19 од 17.1.2019.
замјеник градоначелника
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке –
„Набавка материјала за текуће одржавање
објеката и инсталација Градске управе
Добој у 2019.“ путем отвореног поступка
набавке

Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Набавка материјала за текуће одржавање
објеката и инсталација Градске управе Добој у
2019.“, путем отвореног поступка набавке.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а
износи
3.400,00
КМ
(словима:
трихиљадечетристоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града и теретиће буџетску позицију 412
500.

Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће се
у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
општу управу Градске управе Добој број 03-05217/19 од 17.1.2019.

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

Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предматна набавка
планирана у 2019., 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.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Члан 7.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
ДОБОЈ
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.
Број: 02-404-1-66/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:22.01.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Образложење
Борис Јеринић, c.p
__________________________________________
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предметна набавка
На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1),
планирана Планом јавних набавки у 2019., да су
члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним
за предложену набавку обезбијеђена средства у
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
буџету Града, да је реално процијењена
а поступајући по захтјеву Одјељења за финансије
вриједност набавке на тржишту, те предложена
Градске управе Добој, број 06/403-1-50/19 од
одговарајућа врста поступка јавне набавке.
07.2.2019. замјеник градоначелника д о н о с и
На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

ОДЛУКУ

о покретању поступка јавне набавке –
„Набавка рачунара и рачунарске опреме
за потребе Градске управе Добој у 2019.“
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Набавка рачунара и рачунарске опреме за
потребе Градске управе Добој у 2019.“ путем
отвореног поступка набавке.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 30.000,00 КМ (словима:
тридесетхиљадаконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја и теретиће буџетску
позицију 511 300.

Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће се
у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-115/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:08.02.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
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
Кабинета
градоначелника Градске управе Добој бр. 02-0221-2/19 од 03.1.2019. замјеник градоначелника д о
носи

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке –
„Израда и емитовање емисије „Хроника
Добоја“ у оквиру телевизијског програма
у 2019.“
путем отвореног поступка набавке.
Члан 1.

Члан 5.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Израда и емитовање емисије „Хроника Добоја“ у
оквиру телевизијског програма у 2019.“ путем
отвореног поступка набавке.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 2.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
финансије Градске управе Добој, број 06/403-150/19 од 07.2.2019.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 85.000,00 КМ (словима:
осамдесетпетхиљадаконвертибилнихмарака)
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја и теретиће буџетску
позицију 412 700.
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Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће се
у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке „Извођење радова на изградњи четири
прилаза локацијама на којима се граде
стамбени објекти у Пројекту УНДП БиХ –
обнова од поплава и клизишта“
путем отвореног поступка
Члан 1.

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Кабинета
градоначелника Градске управе Добој бр. 02-0221-2/19 од 03.1.2019.

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

Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предметна набавка
планирана Планом јавних набавки у 2019., 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.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Извођење радова на изградњи четири прилаза
локацијама на којима се граде стамбени објекти у
Пројекту УНДП БиХ – обнова од поплава и
клизишта“ путем отвореног поступка јавне
набавке.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а
износи
8.300,00
КМ
(словима:
осамхиљадатристоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града и теретиће буџетску позицију 415
200.

Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка у складу са Законом о јавним набавкама
БиХ.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-98/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:06.02.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p
__________________________________________

На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1),
члана 18. став (1), 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.
04/30-1-1194/18
од
21.12.2018.
замјеник
градоначелника д о н о с и

Члан 6.
Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
градоначелнику од стране Одјељења за привреду
и друштвене дјелатности Градске управе Добој
бр. 04/30-1-1194/18 од 21.12.2018.

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

Образложење
При доношењу ове одлуке, уговорни орган
руководио се чињеницом да су за предметну
набавку обезбијеђена средства у буџету Града, да
је реално процијењена вриједност набавке на
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тржишту, те да је предложена одговарајућа врста
Члан 5.
поступка јавне набавке.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
На основу утврђеног чињеничног стања,
јавне набавке.
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

Члан 6.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-22/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:15.01.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

Саставни
дио
ове
одлуке
је
Захтјев
градоначелнику од стране Одјељења за привреду
и друштвене дјелатности Градске управе Добој
бр. 04/30-1-1219/18 од 27.12.2018.

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

__________________________________________

Образложење

На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1),
члана 18. став (1), 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.
04/30-1-1219/18
од
27.12.2018.
замјеник
градоначелника д о н о с и

При доношењу ове одлуке, уговорни орган
руководио се чињеницом да је предметна набавка
планирана Планом јавних набавки, 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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке „Извођење радова на изградњи моста у
МЗ Рјечица“
путем отвореног поступка

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Извођење радова на изградњи моста у МЗ
Рјечица“ путем отвореног поступка јавне набавке.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 19.160,00 КМ (словима:
деветнаестхиљадастошездесетконвертибилнихма
рака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града и теретиће буџетску позицију 511
100.

Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка у складу са Законом о јавним набавкама
БиХ.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-56/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:18.01.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 05-38/19 од
05.2.2019. замјеник градоначелника д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке –
„Извођење радова на уклањању објеката
на подручју града Добоја“
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Извођење радова на уклањању објеката на
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подручју града Добоја“ путем отвореног поступка
На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1),
набавке.
члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а поступајући по захтјеву Одјељења за привреду
Члан 2.
и друштвене дјелатности Градске управе Добој,
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
број 04/30-1-1220/18 од 27.12.2018. замјеник
ПДВ-а износи 17.090,00 КМ (словима:
градоначелника д о н о с и
седамнаестхиљададеведесетконвертибилнихмара
ка).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја и теретиће буџетску
позицију 412 800.

ОДЛУКУ

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

о покретању поступка јавне набавке –
„Извођење радова на изради сливника и
асфалтирање ригола на тротоарима у МЗ
Буковица Велика“
путем отвореног поступка набавке

Члан 4.

Члан 1.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Извођење радова на изради сливника и
асфалтирање ригола на тротоарима у МЗ
Буковица Велика, дионица продавница велепродаја Ђурић“ путем отвореног поступка
набавке.

Члан 3.

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 0538/19 од 05.2.2019.

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

Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предметна набавка
планирана Планом јавних набавки у 2019., 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: 02-404-1-106/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:07.02.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p
__________________________________________

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 29.500,00 КМ (словима:
двадесетдеветхиљадапетстоконвертибилнихмара
ка).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су
од стране Владе Републике Српске (Одлука
Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2325/18
од 06.9.2018. и Одлука Владе Републике Српске
бр. 04/1-012-2-2327/18 од 06.9.2018.).

Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће се
у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-1220/18 од 27.12.2018.
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Члан 7.

Члан 2.

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

Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 29.500,00 КМ (словима:
двадесетдеветхиљадапетстоконвертибилнихмара
ка).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су
од стране Владе Републике Српске (Одлука
Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2325/18
од 06.9.2018. и Одлука Владе Републике Српске
бр. 04/1-012-2-2327/18 од 06.9.2018.).

Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да су за предложену
набавку обезбијеђена средства од стране Владе
Републике Српске, (Одлука Владе Републике
Српске бр. 04/1-012-2-2325/18 од 06.9.2018. и
Одлука Владе Републике Српске бр. 04/1-012-22327/18 од 06.9.2018.)., да је реално процијењена
вриједност набавке на тржишту, те предложена
одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће се
у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 5.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-104/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:06.02.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
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,
број 04/30-1-1220/18 од 27.12.2018. замјеник
градоначелника д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке –
„Извођење радова на изради сливника и
асфалтирање ригола на тротоарима у МЗ
Буковица Велика“
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Извођење радова на изради сливника и
асфалтирање ригола на тротоарима у МЗ
Буковица Велика, дионица продавница велепродаја Ђурић“ путем отвореног поступка
набавке.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-1220/18 од 27.12.2018.

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

Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да су за предложену
набавку обезбијеђена средства од стране Владе
Републике Српске, (Одлука Владе Републике
Српске бр. 04/1-012-2-2325/18 од 06.9.2018. и
Одлука Владе Републике Српске бр. 04/1-012-22327/18 од 06.9.2018.)., да је реално процијењена
вриједност набавке на тржишту, те предложена
одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-154/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:01.03.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p
__________________________________________
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На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1),
Члан 3.
члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним
Јавна набавка провести ће се путем отвореног
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
поступка, а поступак јавне набавке провести ће се
а поступајући по Захтјеву Одјељења за изградњу,
у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
обнову и развој Градске управе Добој број 10/913-1/19 од 21.1.2019. замјеник градоначелника д о
Члан 4.
носи
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке –
„Извођење радова на изградњи и санацији
инфраструктуре у повратничким
насељима:
- ЛОТ 1 – изградња фасаде на Дому
културе у Сјенини Ријеци,
- ЛОТ 2 – изградња ограде на
полигону у Поточанима,
- ЛОТ 3 – измијештање трасе
водовода у МЗ Шеварлије
путем отвореног поступка набавке.

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
изградњу, обнову и развој Градске управе Добој
број 10/91-3-1/19 од 21.1.2019.

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

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Извођење радова на изградњи и санацији
инфраструктуре у повратничким насељима:
- ЛОТ 1 – изградња фасаде на Дому
културе у Сјенини Ријеци,
- ЛОТ 2 – изградња ограде на полигону у
Поточанима,
- ЛОТ 3 – измијештање трасе водовода у
МЗ Шеварлије
путем отвореног поступка набавке.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи:
- ЛОТ 1 – 8.000,00 КМ
(словима: осамхиљадаконвертибилнихмарака).
- ЛОТ 2 – 5.760,00 КМ
(словима:
петхиљадаседамстошездесетконвертибилнихмар
ака).
- ЛОТ 3 – 5.180,00 КМ
(словима:
петхиљадастоосамдесетконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су
од стране Владе Републике Српске, Министарства
за избјеглице и расељена лица РС (Уговор о
реализацији пројекта помоћ за инфраструктуру у
5 повратничких МЗ на подручју града Добоја –
наш бр. 02-022-1602/18 од 21.9.2018.
Разлика потребних средстава финансираће се из
буџета Града Добоја и теретиће буџетску
позицију 511 200, подекономски код 190 009.

Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да су за предложену
набавку дијелом обезбијеђена средства од стране
Владе Републике Српске, Министарства за
избјеглице и расељена лица РС, те потребна
разлика средстава 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: 02-404-1-73/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:23.01.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
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,
број 04/30-1-12/18 од 27.12.2018. замјеник
градоначелника д о н о с и
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ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке –
„Извођење радова на асфалтирању
локалних путева (осам дионица) у 5
Мјесних заједница - МЗ Костајница, МЗ
Усора, МЗ Мали Прњавор, МЗ Буковица
Велика, МЗ Улер“
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Извођење радова на асфалтирању локалних
путева (осам дионица) у 5 Мјесних заједница - МЗ
Костајница, МЗ Усора, МЗ Мали Прњавор, МЗ
Буковица Велика, МЗ Улер“ путем отвореног
поступка набавке.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 75.600,00 КМ (словима:
седамдесетпетхиљадашестоконвертибилнихмара
ка).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су
од стране Владе Републике Српске (Одлука
Владе Републике Српске бр. 04/1-012-2-2325/18
од 06.9.2018. и Одлука Владе Републике Српске
бр. 04/1-012-2-2327/18 од 06.9.2018.).

Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да су за предложену
набавку обезбијеђена средства од стране Владе
Републике Српске, (Одлука Владе Републике
Српске бр. 04/1-012-2-2325/18 од 06.9.2018. и
Одлука Владе Републике Српске бр. 04/1-012-22327/18 од 06.9.2018.)., да је реално процијењена
вриједност набавке на тржишту, те предложена
одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-105/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:06.02.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p
__________________________________________

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

На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1),
члана 18. став (1), те члана 88. став (1) и (2) Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за
изградњу, обнову и развој Градске управе Добој
бр. 10/91-3-5/19 од 30.1.2019. замјеник
градоначелника д о н о с и

Члан 4.

ОДЛУКУ

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

о покретању поступка јавне набавке –
„Услуге израде геолошких извјештаја –
Елабората за изградњу стамбених
објеката у пројекту УНДП – опоравак од
поплава и клизишта“
путем конкурентског захтјева

Члан 3.

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој, број 04/30-1-12/18 од 27.12.2018.

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

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Услуге израде геолошких извјештаја – Елабората
за изградњу стамбених објеката у пројекту УНДП
– опоравак од поплава и клизишта“ путем
конкурентског захтјева.

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 и теретиће буџетску позицију 412
700.
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Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем поступка
конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке
провести ће се у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке - „Услугe
оглашавања Града Добоја у дневној
штампи“
путем конкурентског захтјева

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 1.

Члан 5.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
„Услугe оглашавања Града Добоја у дневној
штампи“.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
изградњу, обнову и развој Градске управе Добој
бр. 10/91-3-5/19 од 30.1.2019.

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

Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да је предматна набавка
планирана у 2019., 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.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а
износи
9.500,00
КМ
(словима:деветхиљадапетстоконвертибилнихмар
ака).Средства за предметну набавку обезбијеђена
су буџету Града Добој у 2019. и теретиће буџетску
позицију 412 700.

Члан 3.
Јавна набавка
провести ће се
путем
конкурентског захтјева у складу са Законом о
јавним набавкама БиХ.

Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Кабинета
градоначелника
бр.
02-022-1-1459/18
од
17.12.2018.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

Образложење
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-92/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:04.02.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p
__________________________________________
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1), те
члана 88. став (1) и (2) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
а
поступајући
по
Захтјеву
Кабинета
градоначелника
бр.
02-022-1-1459/18
од
17.12.2018., замјеник градоначелника д о н о с и

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-824/18.
ЗАМЈЕНИК
Добој:26.12.2018.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p
__________________________________________

Број 1
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 84
__________________________________________________________________________________________
На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1),
набавку обезбијеђена средства у буџету Града, да
члана 18. став (1), те члана 88. став (1) и (2) Закона
је реално процијењена вриједност набавке на
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
тржишту, те предложена одговарајућа врста
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за
поступка јавне набавке.
просторно уређење Градске управе Добој бр. 05На основу утврђеног чињеничног стања,
63/19 од 21.2.2019. замјеник градоначелника д о
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
носи

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке –
„Извођење радова на изградњи спортског
полигона у насељу „Дијаманти“ у Добоју“
путем конкурентског захтјева
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Извођење радова на изградњи спортског
полигона у насељу „Дијаманти“ у Добоју“ путем
конкурентског захтјева.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 37.850,00 КМ (словима:
тридесетседамхиљадаосамстопедесетконвертиби
лнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града и теретиће буџетску позицију 511
100.

Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем поступка
конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке
провести ће се у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој бр. 0563/19 од 21.2.2019.

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

Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да су за предложену

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-143/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:25.02.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Одјељења за финансије
Градске управе Добој број 06/403-1-20/19 од
17.1.2019. замјеник градоначелника д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке –
„Набавка рекламног материјала за
потребе Градске управе Добој“
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Набавка рекламног материјала за потребе
Градске управе Добој“, путем поступка директног
споразума.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 5.990,00 КМ.
(Словима:
петхиљададеветстодеведесетконвертибилнихмар
ака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2019. и теретиће буџетску
позицију 412 300.

Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем директног
споразума.

Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
финансије Градске управе Добој број 06/403-120/19 од 17.1.2019.
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Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2019. и теретиће буџетску
Члан 5.
позицију 412 900.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

Члан 3.
Образложење
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: 02-404-1-57/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:18.01.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Одјељења за финансије
Градске управе Добој број 06/403-1-21/19 од
17.1.2019. замјеник градоначелника д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке –
„Набавка поклон пакета ракије
за потребе Градске управе Добој“
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Набавка поклон пакета ракије за потребе Градске
управе Добој“, путем поступка директног
споразума.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 5.900,00 КМ.
(Словима:
петхиљададеветстоконвертибилнихмарака).

Јавна набавка спровести ће се путем директног
споразума.

Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
финансије Градске управе Добој број 06/403-121/19 од 17.1.2019.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

Образложење
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: 02-404-1-58/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:18.01.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
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 Одјељења за просторно
уређење Градске управе Добој број 05-589/18 од
28.12.2018. замјеник градоначелника д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке услуга –
„Израда Урбанистичко – техничких
услова, Стручног мишљења и Елабората
противпожарне заштите за ОШ у
Подновљу путем директног споразума
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споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума
Члан 1.
(„Службени гласник Града Добој“ бр. 2/15), а
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
поступајући по Захтјеву Одјељења за просторно
услуга – „Израда Урбанистичко – техничких
услова, Стручног мишљења и Елабората
уређење Градске управе Добој број 05-30/19 од
противпожарне заштите за ОШ у Подновљу“,
31.1.2019. замјеник градоначелника д о н о с и
путем поступка директног споразума.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 2.000,00 КМ.
(Словима: двијехиљадеконвертибилнихмарака).
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 Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој број 05589/18 од 28.12.2018.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

Образложење
При доношењу ове одлуке, уговорни орган
руководио се чињеницом да је предметна набавка
планирана, 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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке услуга –
„Израда урбанистичко – техничких услова
за Спортску дворану у Добоју“
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
услуга – „Израда урбанистичко – техничких
услова за Спортску дворану у Добоју, путем
поступка директног споразума.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а износи 2.500,00 КМ.
(Словима:
двијехиљадепетстоконвертибилнихмарака).
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 Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој број 0530/19 од 31.1.2019.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

Образложење
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-24/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:15.01.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
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

При доношењу ове одлуке, уговорни орган
руководио се чињеницом да је предметна набавка
планирана Планом ЈН, да су за предметну набавку
обезбијеђена средства у буџету Града, да је
реално процијењена вриједност набавке на
тржишту, те да је предложена одговарајућа врста
поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-110/19.
Добој:07.02.2019.год.

ЗАМЈЕНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јерини,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 Одјељења за просторно
уређење Градске управе Добој број 05-588/18 од
28.12.2018. замјеник градоначелника д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке услуга –
„Израда урбанистичко – техничких услова
за изградњу саобраћајнице са
инфраструктуром у трупу саобраћајнице
на потезу од Ул. Николе Тесле до
бензинске пумпе „Брчкогас“ у Добоју“
путем директног споразума

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
услуга – „Израда урбанистичко – техничких
услова
за
изградњу
саобраћајнице
са
инфраструктуром у трупу саобраћајнице на
потезу од Ул. Николе Тесле до бензинске пумпе
„Брчкогас“ у Добоју“, 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 511 100.

Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој број 05588/18 од 28.12.2018.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој.

Образложење
При доношењу ове одлуке, уговорни орган
руководио се чињеницом да је предметна набавка
планирана, 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: 02-404-1-23/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:15.01.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић c.p
__________________________________________
На основу члана 57. а у вези са чланом 59. и 82.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16), тачке 9.
Упутства о начину и поступку успостављања и
спровођења система финансијског управљања и
контроле („Службени гласник Републике Српске“
број: 99/17), члана 61. став 7. а у вези са чланом
77. Статута Града Добој („Службени гласник
Града
Добој“
број:
1/17),
Замјеник
Градоначелника Града Добој донио је:

Одлуку
I

Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем директног
споразума.

(1) Усваја се Стратегија управљања ризицима у
Граду Добој за период 2019-2021 са Програмом
управљања ризицима у Граду Добој за
2019.годину.
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II
(1) Стратегија управљања ризицима у Граду
Добој за период 2019.-2021 доноси се на период
од три године са обавезом ажурирања на
годишњем нивоу.
(2) Ажурирање Стратегије вршиће се доношењем
Програма управљања ризицима на годишњем
нивоу.
(3) За обављање активности из претходног става
задужује се Координатор за интерне финансијске
контроле – Начелник одјељења за финансије у
сарадњи са руководиоцима основних и
самосталних оранизационих јединица Града
Добој.

III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања, а биће објављена у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-159/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:22.01.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић c.p
__________________________________________
На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1),
члана 18. став (1), те члана 88. став (1) и (2) Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за
финансије Градске управе Добој бр. 06/403-179/19 од 14.2.2019. замјеник градоначелника д о
носи

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а
износи
7.600,00
КМ
(словима:
седамхиљадашестоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града и теретиће буџетску позицију 511
300.

Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем поступка
конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке
провести ће се у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за
јавне набавке.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
финансије Градске управе Добој бр. 06/403-179/19 од 14.2.2019.

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

Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно
се руководио чињеницом да су за предложену
набавку обезбијеђена средства у буџету Града, да
је реално процијењена вриједност набавке на
тржишту, те предложена одговарајућа врста
поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке –
„Набавка и монтажа паркинг рампи за
потребе Градске управе Добој“
путем конкурентског захтјева
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Набавка и монтажа 4 (четири) паркинг рампе за
потребе
Градске
управе
Добој“
путем
конкурентског захтјева.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-144/19.
ЗАМЈЕНИК
Добој:25.02.2019.год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић,c.p
__________________________________________
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III ОГЛАСИ
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-31/18 од
28.12.2018 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 571/6 упис oснивања
издвајања Заједнице етажних власника у улици
Ћупријска број 26, Добој са сљедећим подацима:
Издваја се Заједница етажних власника у улици
Ћупријска број 26 у Добоју из Заједнице етажних
власника у улици Ђенерала Драже број 24-26 у
Добоју. Оснивачи: тринаест етажних власника.
Дјелатност: управљање зградом за рачун етажних
власника, иступа у правном промету самостално
у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном имовином, чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа
самостално и без ограничења: Радишковић
Душко, предсједник Управног одбора.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-31/18
в.д. Начелник одјељења
Добој, 28.12.2018.
Дарио Лазић, с.р
__________________________________________

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-32/18 од
28.12.2018 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 572/6 упис оснивања
промјене лица овлашћених за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици Југ
Богдана број : 53 у Добоју.
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици Југ
Богдана број: 53у Добоју, из Регистра се бришу
Стојановић Зоран и Стакић Божо а као нова лица
овлаштена за заступање Заједнице уписују се :
Стакић Божо , заступа заједницу самостално и без
ограничења и Ристић Слободан заступа Заједницу
самостално и без ограничења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-32/18
в.д. Начелник одјељења
Добој, 28.12.2018.
Дарио Лазић, с.р
__________________________________________

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-33/18 од
28.12.2018 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 573/6 упис оснивања
промјене лица овлашћених за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици Југ
Богдана број : 85/Л - 13 у Добоју са сљедећим
подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици Југ
Богдана број 85, Л-13 у Добоју, из Регистра се
бришу Савић Милорад и Митровић Жељко а као
нова лица овлаштена за заступање Заједнице
уписују се: Митровић Жељко заступа Заједницу
самостално и без ограничења и Стевановић
Зденко заступа заједницу самостално и без
ограничења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-33/18
в.д. Начелник одјељења
Добој, 28.12.2018.
Дарио Лазић, с.р
__________________________________________

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-30/18 од
17.01.2019 године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 574/6 упис оснивања
Заједнице етажних власника зграде Соња у улици
Карађорђева у Добоју са сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника
зграде Соња у улици Карађорђева у Добоју.
Оснивачи:
четрдесет
етажних
власника.
Дјелатност: управљање зградом за рачун етажних
власника, иступа у правном промету самостално
у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном имовином, чланови одговарају
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супсидијарно до висине удјела у плаћању
Врши се промјена назива Заједнице етажних
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа
власника зграде у улици Југ Богдана бб
самостално и без ограничења: Ковачевић Дејан и
„Аутокомерц“ у Добоју у назив Заједница
Јокић Јадранко.
етажних власника у улици Југ Богдана број 28 у
Добоју.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број:07-372-1-30/18
в.д. Начелник одјељења
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
Добој, 17.01.2018.
Дарио Лазић, с.р
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
__________________________________________
Број:07-372-1-2/19
в.д. Начелник одјељења
Добој, 12.02.2019.
Дарио Лазић, с.р
ОГЛАС
__________________________________________
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-1/19 од
29.01.2019. године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 575/6 упис оснивања
промјене лица овлашћених за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици
Филипа Вишњића број : 28-30 у Добоју.
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици
Филипа Вишњића број : 28-30 у Добоју. Из
Регистра се бришу ранији заступници: Ћелић
Љубиша и Јаћимовић Милан, а у регистар се
уписује лице овлашћено за заступање:
Драгутиновић
Саша,
заступа
заједницу
самостално и без ограничења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-1/19
в.д. Начелник одјељења
Добој, 29.01.2019.
Дарио Лазић, с.р
__________________________________________

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-2/19 од
12.01.2019. године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 537/6 упис оснивања
промјене лица овлашћених за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици Југ
Богдана бб „Аутокомерц“ у Добоју са сљедећим
подацима:

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-3/19 од
13.02.2019. године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 474/5 упис оснивања
промјене лица овлашћених за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици
Ћупријска број : 34 у Добоју.
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици
Ћупријска број : 34 у Добоју. Из Регистра се
бришу ранији заступници: Тодић Слободан и
Милачак Мирко, а у регистар се уписују лица
овлашћена за заступање: Тодић Слободан и
Буловић Божица, заступају заједницу самостално
и без ограничења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-1/19
в.д. Начелник одјељења
Добој, 29.01.2019.
Дарио Лазић, с.р
__________________________________________

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој
на основу рјешења број 07-372-1-15/16 од
13.04.2016. године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 16/1 упис оснивања
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престанак Заједнице етажних власника зграде у
улици Ђенерала Драже број : 28-36 у Добоју.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
По издвајању Заједнице етажних власника зграде
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
у улици Ђенерала Драже број 30 у Добоју,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Заједнице етажних власника зграде у улици
Ђенерала Драже број: 32 у Добоју, Заједнице
Број:07-372-1-1/19
в.д. Начелник одјељења
етажних власника зграде у улици Ђенерала Драже
Добој, 29.01.2019.
Дарио Лазић, с.р
број: 34 у Добоју и Заједнице етажних власника
__________________________________________
зграде у улици Ђенерала Драже број 36 у Добоју
престаје Заједница етажних власника зграде у
улици Ђенерала Драже број 28-36 у Добоју.
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Број 1
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 96
__________________________________________________________________________________________

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

