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25.МАРТ 2019. ГОДИНЕ

I
АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
На основу члана 50. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 62.,
63. и 66. Закона о задужењу, дугу и гаранцијама
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 71/12, 52/14 и 114/17), члана 39. став 2,
тачка 25. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 35. став.
2 Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17) и члана 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој, („Службени гласник Града
Добој“ број 1/17) на сједници одржаној 21.03.2019.
године, донијела је:

ОДЛУКУ
о кредитном задужењу Града Добој
Члан 1.
Прихвата се дугорочно кредитно задужење Града Добој
у
износу
од
4.350.000,00
КМ
(четримилионатристапедестхиљада КМ и 00/100), ради
изградње спортске дворане, асфалтирања улица Краља
Твртка, Цара Душана и Војводе Синђелића, изградње
стамбеног објекта насеље Баре,
експропријације
земљишта за израду колектора и саобраћајнице, за
реконструкцију пумпне станице Руданка.
Члан 2.
Кредитна средства из члана 1. ове одлуке искористиће
за финансирање:
- 2.500.000,00 KM – Изградња спортске дворане,
- 500.000,00 KM – Асфалтирање улица Краља Твртка,
Цара Душана и Војводе Синђелића,
- 500.000,00 КМ – Изградња стамбеног објекта насеље
Баре
(накнада за ренту и уређење градског
грађевинског земљишта),

Годишња претплата 100 КМ
Цијена једног примјерка 10 КМ
Жиро рачун КМ 5620050000157390
НЛБ Развојна банка
Брста прихода 729124
Буџетска организација 9999999
---Град Добој---

- 500.000,00 КМ – Експропријација земљишта за
изградњу саобраћајнице и колектора,
- 350.000,00 КМ – Реконструкција пумпне станице
Руданка,
Члан 3.
Кредитна средства реализоваће се по сљедећи
условима :
- Рок отплате: 10 година;
- Грејс период: 2 године;
- Каматна стопа, трошкови реализације кредита и
остали услови везани за кредитирање, одредиће се
према условима понуђача у складу са процедуром
реализовања јавних набавки на тендеру;
- Максимална каматна стопа: 4,70%
- Максимално кредитно оптерећење 5.579.440,00 КМ
( 4.350.000,00 КМ + 1.229.440,00 КМ.);
- Интеркаларне камате за 2019. годину до 65.500,00
КМ;
- Рок доспијећа прве отплате: по истеку грејс периода
од најмање двије године, а свака наредна рата доспијева
мјесечно, према амортизационом плану;
- Обезбјеђење отплате: мјенице Града.
Члан 4.
Обавезе Града Добој по кредитима у 2019. години су
сљедеће:
1. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука
(задужење 7.289.394,97 КМ), а обавеза у 2019. години
је 465.162,75 КМ;
2. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука
(задужење 7.254.906,14 КМ), а обавеза у 2019. години је
471.067,60 КМ;
3. Уникредит банка дд Мостар
(задужење 5.718.755,33 КМ), а обавеза у 2019.години је
846.366,04 КМ;
4. Нова банка Бијељина
(задужење 14.511.897,97 КМ), а обавеза у 2019.години
је 1.601.214,48 КМ;
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5. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука
(задужење 2.752.534,89 КМ), а обавеза у 2019.години је
299.168,88 КМ.
6. Нова банка ад Бања Лука
(задужење 7.504.309,05 КМ), а обавеза у 2019.години је
764.891,16 КМ;
7. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука
(задужење 584.669,50 КМ), а обавеза у 2019.години је
39.037,20 КМ.
8. Раифаисен банка БиХ Сарајево
(задужење 5.855.604,23 КМ), а обавеза у 2019.години је
391.329,44 КМ.
9. У складу са Меморандумом о разумијевању по
Споразуму о
финансирања пројекта хитних мјера опоравка од
поплаве потписаног између БиХ и Међународне
асоцијације за развој/Уговором о под-кредиту број 15
између Министарства финансија и Града Добој, у 2016
години извршена је уплата камата у износу од 3.436,30
КМ, а обавеза у 2018. години је уплата камата у износу
од 5.125,00 КМ.
Укупне обавезе по кредитним задужењима у 2019.
години износе 4.878.237,49 КМ.

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 21.03.2019. године, д
онијела је

Потенцијално кредитно задужење по овој Одлуци је
укупно 5.579.440,00 КМ, а обавезе у 2019. години
65.428,76,00 КМ.

Одобрена средства ангажоват ће се из Буџета Града
Добој, а теретиће потрошачку јединицу 00280150
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, група
конта 415 200, економски код 150 058 Грантови
нефинансијским субјектима.

Члан 5.
Укупно кредитно задужење у 2019.години по
постојећем и предложеном дугу износи 4.948.791,25
КМ што чини 16,50% изворних прихода остварених у
2018.години (изворни приходи у 2018. години износили
су 29.996.283,00 КМ).
Укупно кредитно задужење у 2020.години по
претходном и новом дугу износи 4.528.035,78 КМ, што
чини 15,10% изворних прихода остварених у
2018.години (изворни приходи у 2018. години износили
су 29.996.283,00 КМ).
Члан 6.
За реализацију ове одлуке задужује се Градоначелник
града Добој и Одјељење за финансије Градске управе
Добој.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“, а
примјењиват ће се по добијању сагласности од
Министарства финансија Републике Српске.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-96/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р

ОДЛУКУ
о ангажовању новчаних средстава
Члан 1.
Одобрава се ангажовање новчаних средстава у износу
од 5.000,00 КМ, Општини Бихаћ, на име помоћи у
рјешавању мигрантеске кризе, у склопу акције
„Помозимо Бихаћу“, а у оквиру УСАИД – овог пројекта
ПРО-Будућност, који проводи ЦРС са партнерима.
Члан 2.

Члан 3.
Реализација ове Одлуке извршиће се преносом
средстава на жиро рачун Општине Бихаћ.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“ .

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-95/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС“, број 97/16) и
члана 35. став 2. Статута Града Добој („Службени
гласник Града Добој“ број 1/17) и члана 128. став 1.
Пословника о раду Скупштине Града Добој
(,,Службени гласник Града Добој“, број: 1/17),
Скупштина града Добој на сједници одржаној дана
21.03.2019. године, донијела је:
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О Д Л У К У
о критеријима за додјелу средстава
Буџета Града
за редовне дјелатности спортских клубова
Члан 1.
Средства за редовне дјелатности спортских клубова
планирају се у Буџету града Добоја.
Под средствима за редовне дјелатности спортских
клубова подразумијевају се средства која клубови
користе за учешће у званичним такмичењима (лигама
или такмичарским турнирима), али не и средства која се
користе за организацију традиционалних турнира као
што су: Божићно-новогодишњи турнир, Рукометни
турнир, Тениски турнир, Видовдански турнир.
Члан 2.
Средства за редовне дјелатности спортских клубова
ангажују се преко Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности града Добоја у складу са критеријима из ове
Одлуке – квартално – Одлуком градоначелника .
Члан 3.
Средства за редовне дјелатности под условима из ове
Одлуке, могу се дозначити у апсолутном износу за
носиоце развоја спорта у граду Добоју и то:
 Mушки рукометни клуб ''Слога'' Добој у износу од
180.000,00 КМ
 Фудбалски клуб ''Слога''Добој у износу од
150.000,00 КМ
 Фудбалски клуб „Жељезничар“ Добој у износу од
25.000,00 КМ
 Женски рукометни клуб „Добој“ у износу од
15.000,00 КМ
-и 100.000,00 КМ у процентуалном износу сљедећим
спортским клубовима:
1.ФК „Руданка“
Руданка......................................................................... 6 %
2.ФК „Наша Крила“
Костајница.................................................................... 6 %
3.ФК „Придјел“ Придјел
Доњи............................................................................. 6%
4.ФК „Требава''
Осјечани.........................................................................6%
5.ФК
„Вучијак''Мајевац......................................................... 6%
6.ФК „Хајдук“
Кожухе............................................................................4%
7.ФК
„БСК''Бушлетић.............................................................3%
8.ФК''Борац''
Которско........................................................................3 %
9.ФК'''Полет''
Подновље.......................................................................3 %
10. ФК“Жељезничар“
Придјел Горњи ..............................................................3%
11.Малоногометни клуб „ Главица“
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Добој ........................................................................... .4%
12. Одбојкашки клуб инвалида Добој
.......................................................................................5%
13. Карате клуб „ Слога „ Добој
.......................................................................................5%
14. Џију џицу „ Полицајац „ Добој
...................................................................................... 1%
15. Теквон – до клуб Добој
...................................................................................... 4%
16. Карате клуб „ Вила“ Добој
...................................................................................... 1%
17. Атлетски клуб „Добој“ Добој
.......................................................................................5%
18. Кошаркашки клуб „ Финдо“ Добој
...................................................................................... 2%
19. Тениски клуб „Добој“ Добој
.......................................................................................1%
20. Омладински шаховски клуб „Слога“ Добој
.......................................................................................3%
21. Клуб падобранског једрења
“Парагост“....................................................................1%
22. Џудо клуб
''Озрен''Добој................................................................1%
23. Џудо клуб
„АthleteM“.....................................................................3%
24. Женски фудбалски клуб „Челик“
Добој............................................................................. 4%
25. ФК“Озренски
соколови“Бољанић.......................................................3%
26. „Аlex-Fit“ Добој
........................................................................................1%
27. Kик бокс клуб „Предатор“
Добој...............................................................................1%
28. Бодибилдинг клуб „Слога
Џим“Добој......................................................................2%
29. Клуб дизача тегова
„Добој“......................................................................... 3%
30. Ауто-мото картинг клуб
„Добој“.......................................................................... 1%
31.Одбојкашки клуб „Пантер“
Добој...............................................................................3%
Остатак расположивих средстава планираних буџетом
за 2019. годину од 30.000,00 КМ ставља се на
располагање градоначелнику Града који ће својом
Одлуком дефинисати расподјелу наведених средстава.
Члан 4.
Прије него се средства за редовне дјелатности дозначе
клубу, Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности
се морају предочити:
1. Пријава на јавни позив или захтјев за додјелу
средстава од стране спортских клубова
2. Копија Рјешења о регистрацији клуба
3. Имена лица овлаштених потписника клуба
4. План такмичења за текућу годину
5. Извјештај о такмичењу у претходној години
6. Извјештај о пословању клуба у претходној
години
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Клубу се не могу дозначити средства ако се претходно
Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности не
предоче наведена документа.
Члан 5.
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
зауставиће дознаке средстава оном спортском клубу за
који се утврди:
- да не учествује у такмичењима из неоправданих
разлога
- да се средства троше незаконито и
нетранспарентно
- да спортски клуб напушта такмичења
- да је спортски клуб дисциплински кажњен од
органа свог спортског савеза
Члан 6.
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
обавезно је извијестити градоначелника о додјели
средстава клубовима.
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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 сједници
одржаној дана 21. марта 2019. године донијела је :

ОДЛУКУ
о додјели пословног простора
Члан 1.
Удружењу грађана „Коло српских сестара“ Добој,
додјељује се у закуп пословни простор улици Краља
Александра број 123А у Добоју, површине 21,06 м2,
изграђен на некретнини означеној као к.ч. број: 4397,
КО Добој, власништво Града Добоја са дијелом 1/1.

Члан 7.
На завршетку календарске године сваки спортски клуб,
који је користио средства Буџета Града, дужан је о
начину утрошка средстава поднијети Извјештај Служби
за ревизију града Добоја.
Уколико не поднесе Извјештај о утрошку средстава
исти спортски клуб губи право на кориштење средстава
у наредној години.
Члан 8.
Контролу провођења ове Одлуке вршиће Савјет за
спорт Скупштине града Добоја.

Члан 2 .
За додјељени послoвни простор закупац ће плаћати
закупнину у мјесечном износу од 0,10 КМ/м2 почев од
момента закључивања Уговора о закупу предметног
пословног простора.
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 9.

Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о критеријима за додјелу средстава Буџета Града за
редовне дјелатности спортских клубова број: 01-013207/18 од 30.04.2018.године

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 10.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику града Добоја“.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном Гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-97/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-98/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 2

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
21.03.2019. године, донијела је:

Страна 5

Члан 5.
За реализацију ове одлуке задужује се ЈП „Дирекција за
изградњу и развој Града Добој“ д.о.о.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“.

ОДЛУКУ
о уступању на привремено кориштење
непокретности
Члан 1.
Јавном предузећу Регионална депонија Добој д.о.о.
ради несметаног обављања комуналне дјелатности
депоновања, уништења или прераде отпада, уступају се
на привремено кориштење непокретности /земљиште и
постојећи објекти/ на локалитету Градске депоније у
Добоју за које је Влада Републике Српске утврдила
општи интерес својом Одлуком о утврђивању општег
интереса („Службени гласник РС“ број: 59/11) и
Одлуком о допуни Одлуке о утврђивању општег
интереса („Службени гласник РС“ број: 10/113), које су
након провођења поступка експропријације пренешене
у посјед Града Добој, а односе се на парцеле означене
као к.ч. број: 2813, 2814, 2815, 2816, 2818, 2859, 2861,
2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868/1, 2869, 2870, 2872,
2873/1, 2873/2, 2875, 2876, 2878, 2879, 2880, 2884 све у
к.о. Добој, у укупној површини од 40502 м2.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-99/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
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 21 . 03. 2019. године
донијела

ЗАКЉУЧAK

Члан 2.
Уступање непокретности из члана 1. ове одлуке се врши
уз накнаду и на одређено вријеме.
Преостале непокретности за које је наведеним
Одлукама Владе РС утврђен општи интерес у сврху
градње регионалне депоније, а за које није окончан
поступак експропријације, ће се уступити на
привремено кориштење након окончања предметног
поступка.

1.Усваја се Извод из записника са шеснаесте
редовне сједнице Скупштине Града Добој одржане 28
. фебруара 2019. године.
2.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Члан 3.
За уступљене непокретности из члана 1. ове одлуке ЈП
Регионална депонија Добој д.о.о. ће плаћати накнадузакупнину у мјесечној висини од 0,15 КМ / м2, што за
укупну површину мјесечно износи 6.075,30 КМ.
Утврђени износ закупнине из предходног става увећава
се за износ ПДВ-а.

Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник Града Добој да у складу
са одредбама ове одлуке са закупцем потпише уговор о
закупу у којем ће закупнина бити утврђена у складу са
чланом 3. ове одлуке.

Број: 01-013-105/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
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 21. 03. 2019. године
донијела

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 2

ЗАКЉУЧAK

Страна 6

Добој, на сједници одржаној дана 21 . 03. 2019. године
донијела

1.Усваја се Програм кориштења средстава за
унапређење пољопривредне производње на подручју
Града Добој за 2019. годину.

ЗАКЉУЧАК

2.Саставни дио закључка чини Програм
кориштења средстава за унапређење пољопривредне
производње на подручју Града Добој за 2019. годину.

1.Усваја се Програма рада Јавне установе
„Центар за културу и образовање” Добој“ за 2019.
годину.

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

2.Саставни дио овог закључка чини Програм
рада Јавне установе „Центар за културу и образовање“
Добој за 2019. годину.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

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

Број: 01-013-106/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
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 21. 03. 2019. године
донијела

ЗАКЉУЧАК

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-108/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
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 21 . 03. 2019. године
доноси

1.Усваја се Програма рада Јавне установе „Дом
за старија лица Добој“ у Добоју за 2019. годину.

ЗАКЉУЧАК

2.Саставни дио овог закључка чини Програм
рада Јавне установе „Дом за старија лица Добој“ у
Добоју за 2019. годину.

1. Усваја се Програма рада Јавне установе
„Музеј у Добоју” за 2019. годину.

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

2.Саставни дио овог закључка чини Програм
рада Јавне установе „Музеј у Добоју“ за 2019. годину.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-107/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
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

3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-109/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
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.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 2

Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 21 . 03. 2019. године
донијела

ЗАКЉУЧАК

Страна 7

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 21 . 03. 2019. године
донијела

1.Усваја се Програма рада Јавне установе
„Центар за социјални рад Добој“ за 2019. годину.

ЗАКЉУЧАК

2.Саставни дио овог закључка чини Програм
рада Јавне установе „Центар за социјални рад Добој“
за 2019. годину.

1. Усваја се План и Програм рада Фондације
„Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју“
Добој за 2019. годину.

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

2. Саставни дио закључка чини План и
Програм рада Фондације „Центар за дјецу и омладину
са сметњама у развоју Добој за 2019. годину.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

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

Број: 01-013-110/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
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 21 . 03. 2019. године
донијела

ЗАКЉУЧАК

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-112/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
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 21 . 03. 2019. године
донијела

ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Програм рада „Агенције за развој
малих и средњих предузећа Града Добој“ за 2019.
годину.
2. Саставни дио закључка чини Програм рада
„Агенције за развој малих и средњих предузећа Града
Добој“ за 2019. годину.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-111/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р

1. Усваја се Програм рада Јавне установе
„Народна библиотека“ Добој са финансијским планом
за 2019. годину.
2. Саставни дио закључка чини Програм рада
Јавне установе „Народна библиотека“
Добој са
финансијским планом за 2019. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-113/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 2

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 21 . 03. 2019. године
доноси

Страна 8

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 21 . 03. 2019. године
донијела

ЗАКЉУЧАК
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Програма рада Јавног предузећа
„Регионална депонија Добој“ д.о.о. Добој за 2019.
годину.

1. Усваја се Програм рада „Туристичке
организације“ Града Добој за 2019. годину.

2.Саставни дио овог закључка чини Програм
рада Јавног предузећа „Регионална депонија Добој“
д.о.о. Добој за 2019. годину.

2. Саставни дио закључка чини Програм рада
„Туристичке организације“ Града
Добој за 2018.
годину.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-114/19.
Добој: 21.03.2019.год.

Број: 01-013-116/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р

ПРЕДСЈЕДНИК
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 21 . 03. 2019. године
донијела

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 21 . 03. 2019. године
донијела

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Програм рада Јавне установе
„Спортско-рекреациони центар Преслица“ Добој за
2019. годину.

1.Усваја се Програм рада Јавног предузећа
„Радио телевизије Добој“ д.о.о. за 2019.годину.

2. Саставни дио закључка чини Програм рада
Јавне установе „Спортско-рекреационог центра
Преслица“ Добој за 2019. годину.
3.Овај
закључак
биће
„Службеном гласнику Града Добој“.

објављен

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-115/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р

у

2.Саставни дио овог закључка чини Програм
рада Јавног предузећа „Радио телевизије Добој“ д.о.о за
2019.годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-117/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 2

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 21.03.2019. године д
онијела

ЗАКЉУЧAK
1 .Усваја се План уписа ученика у први разред
средњих школа на подручју Града Добој за школску
2019.-2020. годину.
2. Саставни дио закључка чини План уписа
ученика у први разред средњих школа на подручју
Града Добој за школску 2019.-2020. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-118/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
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 21. 03. 2019. године
донијела

ЗАКЉУЧAK
1.Усваја се План о кориштењу средстава
остварених од накнаде по основу посебних мјера
заштите од пожара за 2019. годину.
2.Саставни дио закључка чини План
кориштења средстава остварених од накнаде по основу
посебних мјера заштите од пожара за 2019. години.

Страна 9

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 21 . 03. 2019. године
донијела

ЗАКЉУЧAK
1. Нацрт Програма рада Јавног предузећа
„Дирекција за изградњу и развој Града“ Добој за 2019.
годину суштински и формално технички је прихватљив
за даљу скупштинску процедуру.
2. Задужује се Јавно предузеће„ Дирекција за
изградњу и развој Града“ Добој да у складу са Одлуком
о јавним расправама у општини Добој („Сл.гласник
општине Добој“, број: 1/06) организује и проведе јавну
расправу, сумира приједлоге и сугестије изнесене на
јавној расправи и припреми приједлог Програм рада
јавног предузећа „Дирекција за изградњу и развој
Града“ Добој за 2019. годину.
3. Овај закључак биће
„Службеном гласнику Града Добоj“

објављен

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-120/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
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 21. марта 2019.
године д о н и ј е л а

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

ЗАКЉУЧAK

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

1. Нацрт Програма рада Јавне здравствене
установе „Дом здравља“ Добој за 2019. годину
суштински и формално технички је прихватљив за даљу
скупштинску процедуру.

Број: 01-013-119/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р

2. Задужује се Јавна здравствена установа
„Дом здравља“ Добој да у складу са Одлуком о јавним

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 2

расправама у општини Добој („Сл.гласник општине
Добој“, број: 1/06) организује и проведе јавну расправу,
сумира приједлоге и сугестије изнесене на јавној
расправи и припреми приједлог Програма рада Јавне
здравствене установе „Дом здравља “ Добој за 2019.
годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
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ЗАКЉУЧАК
Усваја се Извјештај о реализацији
Програма кориштења средстава од накнада за
претварање
пољопривредног
земљишта
у
непољопривредне сврхе на подручју Града Добој за
2018. годину.
1.

Саставни дио овог закључка чини
Извјештај о реализацији Програма кориштења
средстава од накнада за претварање пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе на подручју Града
Добој за 2018. годину.
2.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-121/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
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 21. 03. 2019. године
донијела

ЗАКЉУЧAK
1. Усваја се Извјештај о кориштењу прихода
од посебних накнада за шуме у 2018. години.
2. Саставни дио овог закључка чини Извјештај
о кориштењу прихода од посебних накнада за шуме у
2018. години.
3.Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-122/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
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 21 . 03. 2019. године
донијела

3.
Овај закључак биће објављен у
„Службеном гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-123/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16),
члана 35. став 1. тачка 21. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17) и члана
128. и 177. Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17),
Скупштина Града Добој је, на сједници одржаној 21.
марта 2019. године д о н и ј е л а :

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу замјеника Градоначелника
Града Добој
1. Борис Јеринић, дипломирани економиста,
разрјешава се дужности замјеника Градоначелника
Града Добој са даном 05.03. 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
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16),

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 2

члана 35. став 1. тачка 21. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17) и чланова
128. и 177. Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), а
поступајући по достављеној оставци
напријед
именованог, те на основу мишљења Комисије за избор
и именовања, Скупштина Града Добој је на
седамнаестој редовној сједници одржаној дана 21.
марта 2019. године одлучила као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења може
се изјавити жалба Одбору за жалбе Града Добој у року
од 15 дана од дана достављања Рјешења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-101/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16),
члана 35. став 1. тачка 21. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17) и члана
128. Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17),
Скупштина Града Добој је, на сједници одржаној 21.
марта 2019. године д о н и ј е л а :

РЈЕШЕЊЕ
о избору замјеника Градоначелника
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члана 35. став 1. тачка 21. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17) и члана
128. Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), а
поступајући по достављеном приједлогу за именовање,
Скупштина Града Добој је на седамнаестој редовној
сједници одржаној дана 21. марта 2019. године
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: 01-013-102/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
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 21. марта 2019. године донијела је:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу дужности члана привременог
Управног одбора Јавне установе
„Центар за културу и образовање“ Добој

Града Добој
1.Василић Драган, дипломирани правник, на
седамнаестој редовној сједници изабран је на функцију
замјеника Градоначелника Града Добој са даном
21.03.2019. године.

1.Разрјешава се дужности члан привременог
Управног одбора Јавне установе „ Центар за културу и
образовање“ Добој, како слиједи:

2.Именовани из тачке 1. овог рјешења права по основу
радног односа остварује у складу са законом а на основу
рјешења надлежног органа.

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“.

- Сузана Давидовић, члан

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),

Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења може
се поднијети тужба Окружном суду у Добоју у року од
30 дана од дана пријема Рјешења.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 2

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
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II
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Број: 01-013-103/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
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 21. марта 2019. године донијела је:

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 привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/301-246/19 од 27.2.2019. замјеник градоначелника д о н о
си

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке – „Извођење
радова на изградњи септичких јама за кориснике
Пројекта опоравак од поплава“
путем конкурентског захтјева

РЈЕШЕЊЕ
о именовању дужности члана привременог
Управног одбора Јавне установе
„Центар за културу и образовање“ Добој

1.Именује се дужности члан привременог
Управног одбора Јавне установе „ Центар за културу и
образовање“ Добој, како слиједи:
- Фехрат Османбеговић, 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.

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Извођење радова на изградњи 7 септичких јама за
кориснике Пројекта опоравак од поплава“ – МЗ Доња
Пакленица (2 ком.) МЗ Шешлије, МЗ Трбук, МЗ
Бушлетић, МЗ Сјенина, МЗ Доња Палежница (по 1
ком.) путем конкурентског захтјева.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВа
износи
31.500,00
КМ
(словима:
тридесетједнахиљадапетстоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града и теретиће буџетску позицију 415 200.
Члан 3.

3.Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику
Града Добој.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења може
се поднијети тужба Окружном суду у Добоју у року од
30 дана од дана пријема Рјешења.

Члан 4.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-104/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић,с.р

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне
набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске управе
Добој бр. 04/30-1-246/19 од 27.2.2019.
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Добој“.

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.

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.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне
набавке.
Члан 6.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-160/19.
Добој: 05.03.2019.год.

ЗАМИЈЕНИК
ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Борис Јеринић,с.р

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1) и члана
25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за
стамбено – комуналне послове Градске управе Добој
број 07-37-26-171/19 од 04.3.2019. градоначелник д о н
оси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке – „Пружање
услуга одржавања фонтане и аутоматског система
за наводњавање зелених површина у градском
парку у Добоју у 2019.“
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Пружање услуга одржавања фонтане и аутоматског
система за наводњавање зелених површина у градском
парку у Добоју у 2019.“ путем отвореног поступка
набавке.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВа
износи
10.256,00
КМ
(словима:
десетхиљададвјестопедесетшестконвертибилнихмарак
а).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града и теретиће буџетску позицију 412 500.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
стамбено – комуналне послове Градске управе Добој
број 07-37-26-171/19 од 04.3.2019.
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.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-182/19.
Добој: 12.03.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић,с.р

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1) и члана
25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за
стамбено – комуналне послове Градске управе Добој
број 07-37-26-170/19 од 04.3.2019. градоначелник д о н
оси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке – „Набавка и
уградња канализационих арматура, решетки,
сливника и поклопаца у граду Добоју у 2019.“
путем отвореног поступка набавке
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Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Набавка и уградња канализационих арматура,
решетки, сливника и поклопаца у граду Добоју у 2019.“
путем отвореног поступка набавке.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВа
износи
17.050,00
КМ
(словима:
седамнаестхиљадапедесетконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града и теретиће буџетску позицију 412 200.
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.

На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник БиХ“ бр. 90/14), Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник
Града Добој“ бр. 2/15), а поступајући по Захтјеву
Територијалне ватрогасне јединице Градске управе
Добој број 11/19 од 05.3.2019. градоначелник д о н о с
и

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке – „Набавка
ватрогасних униформи и обуће за чланове
оперативног састава ТВЈ Добој“
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке „Набавка ватрогасних униформи и обуће за чланове
оперативног састава ТВЈ Добој“, путем поступка
директног споразума.
Члан 2.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне
набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
стамбено – комуналне послове Градске управе Добој
број 07-37-26-170/19 од 04.3.2019.

Страна 14

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а
износи 5.810,00 КМ.
(Словима:
петхиљадаосамстодесетконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2019. и теретиће буџетску
позицију 516 100.
Члан 3.
Јавна набавка
споразума.

спровести ће се путем директног
Члан 4.

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

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Територијалне
ватрогасне јединице Градске управе Добој број 11/19 од
05.3.2019.

Образложење

Члан 5.

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.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-183/19.
Добој: 12.03.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић,с.р

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.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-184/19.
Добој: 12.03.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић,с.р

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 привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/301-263/19 од 04.3.2019. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке – „Извођење
радова на санацији пословног простора бр. 18 у
пасажу у Добоју“
путем конкурентског захтјева

Страна 15

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.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-181/19.
Добој: 12.03.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић,с.р

Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Извођење радова на санацији пословног простора бр.
18 у пасажу у Добоју“ путем конкурентског захтјева.

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 просторно
уређење Градске управе Добој бр. 05-115/19 од
13.3.2019. градоначелник д о н о с и

Члан 2.

ОДЛУКУ

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВа
износи
33.500,00
КМ
(словима:
тридесеттрихиљадепетстоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града и теретиће буџетску позицију 511 200.

о покретању поступка јавне набавке –
„Пружање услуга израде урбанистичко-техничких
услова за заштиту од поплава и уређење корита
ријеке Босне од новог јапанског моста па узводно
до ушћа ријеке Усоре“
путем конкурентског захтјева

Члан 1.

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
привреду и друштвене дјелатности Градске управе
Добој бр. 04/30-1-263/19 од 04.3.2019.
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 –
„Пружање услуга израде урбанистичко-техничких
услова за заштиту од поплава и уређење корита ријеке
Босне од новог јапанског моста па узводно до ушћа
ријеке Усоре“ путем конкурентског захтјева.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВа
износи
9.000,00
КМ
(словима:
деветхиљадаконвертибилнихмарака).
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.
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МЗ Липац, засеок Николићи“ путем конкурентског
захтјева.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне
набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој бр. 05-115/19
од 13.3.2019.
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 предеметна 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: 02-404-1-197/19.
Добој: 14.03.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић,с.р

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 привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/301-286/19 од 13.3.2019. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке –
„Извођење радова на санацији некатегорисаног
пута у МЗ Липац, засеок Николићи“
путем конкурентског захтјева
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Извођење радова на санацији некатегорисаног пута у

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВа
износи
60.950,00
КМ
(словима:
шездесетхиљададеветстопедесетконвертибилнихмарак
а).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града и теретиће буџетску позицију 412 500.
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
привреду и друштвене дјелатности Градске управе
Добој бр. 04/30-1-286/19 од 13.3.2019.
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 предеметна 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: 02-404-1-195/19.
Добој: 14.03.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић,с.р

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 2

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
број
02-022-1-1587/19
од
13.3.2019.
градоначелник
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке „Пружање услуга медијског праћења
градоначелника, представника Градске управе
Добој и промоција локалне заједнице“
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Пружање услуга медијског праћења градоначелника,
представника Градске управе Добој и промоција
локалне заједнице.“
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВа
износи
80.000,00
КМ
(словима:
осамдесетхиљадаконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 412
700.
Члан 3.
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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: 02-404-1-196/19.
Добој: 14.03.2019.год.

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 05-112/19 од 13.3.2019. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке услуга –
„Израда еколошког пројекта – доказа за издавање
еколошке дозволе, плана управљања отпадом,
мјерење вањске буке за мост на ријеци Спречи
између МЗ Клокотница и МЗ Суво Поље“ путем
директног споразума

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног
поступка, а поступак јавне набавке провести ће се у
складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић,с.р

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга –
„Израда еколошког пројекта – доказа за издавање
еколошке дозволе, плана управљања отпадом, мјерење
вањске буке за мост на ријеци Спречи између МЗ
Клокотница и МЗ Суво Поље“ путем поступка
директног споразума.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне
набавке.

Члан 2.

Саставни дио ове одлуке је захтјев
Кабинета
градоначелника Градске управе Добој број 02-022-11587/19 од 13.3.2019.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а
износи 5.800,00 КМ.
(Словима: петхиљадаосамстоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2019. и теретиће буџетску
позицију 511 100.

Члан 7.

Члан 3.

Члан 6.

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

Јавна набавка
споразума.

спровести ће се путем директног
Члан 4.

Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се
руководио чињеницом да је предложена набавка
планирана Планом јавних набавки за 2019., да су за
предложену набавку обезбијеђена средства у буџету

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој број 05112/19 од 13.3.2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 2
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Члан 3.

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

Јавна набавка
споразума.

спровести ће се путем директног
Члан 4.

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.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој број 05113/19 од 13.3.2019.
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: 02-404-1-205/19.
Добој: 19.03.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић,с.р

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 05-113/19 од 13.3.2019. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке услуга –
„Израда еколошког пројекта – доказа за издавање
еколошке дозволе, плана управљања отпадом,
мјерење квалитета ваздуха и буке за главни
колектор и пумпну станицу Усора“
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга –
„Израда еколошког пројекта – доказа за издавање
еколошке дозволе, плана управљања отпадом, мјерење
квалитета ваздуха и буке за главни колектор и пумпну
станицу Усора“ путем поступка директног споразума.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а
износи 5.900,00 КМ.
(Словима: петхиљададеветстоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2019. и теретиће буџетску
позицију 511 100.

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: 02-404-1-206/19.
Добој: 19.03.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић,с.р

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 привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој број
04/30-1-297/19 од 20.3.2019. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке – „Извођење
радова на санацији канцеларија на спрату објекта
бившег Дома војске у Добоју“
путем конкурентског захтјева
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Извођење радова на санацији канцеларија на спрату
објекта бившег Дома војске у Добоју“ путем
конкурентског захтјева.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВа
износи
21.300,00
КМ
(словима:
двадесетједнахиљадатристоконвертибилнихмарака).

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 2

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града и теретиће буџетску позицију 511 200.
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
привреду и друштвене дјелатности Градске управе
Добој бр. 04/30-1-297/19 од 20.3.2019.
Члан 7.
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ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке –
„Геодетске услуге израде елабората
експропријације за изградњу нове градске улице са
објектима комуналне инфраструктуре у трупу
саобраћајнице КО Добој“
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга –
„Геодетске услуге израде елабората експропријације за
изградњу нове градске улице са објектима комуналне
инфраструктуре у трупу саобраћајнице КО Добој на
основу УТУ бр. 650/18 од јануара 2019.“ путем
поступка директног споразума.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а
износи 5.800,00 КМ.
(Словима: петхиљадаосамстоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2019. и теретиће буџетску
позицију 511 100.
Члан 3.

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

Јавна набавка
споразума.

спровести ће се путем директног

Образложење

Члан 4.

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се
руководио чињеницом да је предеметна 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.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој број 05122/19 од 19.3.2019.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ

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.

Број: 02-404-1-215/19.
Добој: 20.03.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић,с.р

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 05-122/19 од 19.3.2019. градоначелник д о н о с и

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: 02-404-1-221/19.
Добој: 21.03.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић,с.р

На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана
18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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Захтјеву Одјељења за изградњу, обнову и развој
Градске управе Добој број 10/91-3-21/19 од 21.3.2019.
градоначелник д о н о с и
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Добој“.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке –
„Извођење радова на изградњи и санацији
инфраструктуре у повратничким насељима:
- изградња фасаде на Дому културе у Сјенини
Ријеци,
- изградња ограде на полигону у Поточанима,
путем отвореног поступка набавке.
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,
путем отвореног поступка набавке.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВа износи:
-ЛОТ
1
–
10.800,00
КМ
(словима:
десетхиљадаосамстоконвертибилнихмарака).
-ЛОТ 2 – 7.330,00 КМ
(словима:седамхиљадатристотридесетконвертибилних
марака).
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.
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
изградњу, обнову и развој Градске управе Добој број
10/91-3-21/19 од 21.3.2019.

Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се
руководио чињеницом да су за предложену набавку
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: 02-404-1-222/19.
Добој: 22.03.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић,с.р

На основу члана 72. став (2) Закона о задуживању, дугу
и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 71/12, 52/14 и 114/17) и члана
60. Статута града Добоја („Службени гласник града
Добоја“, број 1/17 ),
градоначелник Добоја
07.03.2019.године, д о н и о ј е

ИЗВЈЕШТАЈ
о стању дуга и гаранцијама града Добоја
на дан 31.12.2018. године
1.Стање дуга града Добоја на дан 31.12.2018. године
износи укупно
26.723.361,06 КМ ( главница
23.111.955,80 КМ, камата 3.611.405,26 КМ ), и то по
основу сљедећих дугорочних обавеза:

1.) сврха задужења: инвестиције,
- назив банке/добављача: НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука,
- износ укупног задужења: 7.289.394,97 КМ,
- повучена средства од кредита: 5.000.000,00 КМ,
- период задужења: 15 година,
- отплаћени износ: 5.349.983,84 КМ,
- стање дуга: 1.939.411,13 КМ:
-главница: 1.720.760,06 КМ,
-камата: 218.651,07 КМ;
2.) сврха задужења: инвестиције,

Број 2
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- назив банке/добављача: НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука,
- износ укупног задужења: 7.254.906,14 КМ,
- повучена средства од кредита: 5.000.000,00 КМ,
- период задужења: 15 година,
- отплаћени износ: 5.128.476,35 КМ,
- стање дуга: 2.126.429,79 КМ:
-главница 1.864.686,23 КМ,
-камата 261.743,56 КМ;

3.) сврха задужења: покриће кумулативног
дефицита из ранијих година,
- назив банке/добављача: Unicredit bank dd Мостар
- износ укупног задужења: 5.718.755,33 КМ,
- повучена средства од кредита: 4.600.000,00 КМ,
- период задужења: 8 година,
- отплаћени износ: 4.624.735,91 КМ,
- стање дуга: 1.094.019,42 КМ:
-главница: 906.237,71 КМ,
-камата: 187.781,71 КМ;

4.) сврха задужења: финансирањe пројеката за
изградњу и реконструкцију инфраструктурних
објеката,
- назив банке/добављача: Нова банка ад Бања
Лука
- износ укупног задужења: 14.511.897,97 КМ,
- повучена средства од кредита: 10.000.000,00 КМ,
- период задужења: 10 година,
- отплаћени износ: 8.912.524,26 КМ,
- стање дуга: 5.599.373,71 КМ:
-главница 4.982.891,64 КМ,
-камата 616.482,07 КМ;

5.) сврха задужења: финансирање обавеза из
претходног периода,
- назив банке/добављача: НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука,
- износ укупног задужења: 2.752.534,89 КМ,
- повучена средства од кредита: 2.000.000,00 КМ,
- период задужења: 10 година,
- отплаћени износ: 1.459.353,03 КМ,
- стање дуга: 1.293.060,61 КМ:
-главница 1.125.768,10 КМ,
-камата 167.292,51 КМ

6.) сврха задужења: Измирење обавеза из претходног
периода, суфин. Пројекта главног колектора
оборинских вода подручја Усора и пумпне
станице Усора, и активности на уклањању
спрудова из корита ријеке Босне
- назив банке/добављача: Нова банка а.д.
Бијељина,

-
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износ укупног задужења: 7.504.309,05 КМ,
повучена средства од кредита: 6.000.000,00 КМ,
период задужења: 10 година,
отплаћени износ: 509.985,48 КМ,
стање дуга: 6.994.323,57 КМ:
-главница: 5.770.383,05 КМ,
-камата: 1.223.940,52 КМ

7.) сврха задужења: Експропријација земљишта за
израду колектора оборинских вода подручја
Усора и пумпне станице Усора, експропријација
земљишта корита ријеке Босне, изградња
вреловода по Рег.плану Усора, изградња
канбализације по Рег.плану Усора, асфалтирање
и реконструкција улица оштећених у поплави
214. године ( Ул. Краља Твртка, Видовданска,
Цара Душана )
- назив банке/добављача: Рајфајзен банка а.д.
Сарајево,
- износ укупног задужења: 5.855.604,23 КМ,
- повучена средства од кредита: 5.000.000,00 КМ,
- период задужења: 10 година,
- отплаћени износ: 4759,91 КМ,
- стање дуга: 5.850.844,32 КМ:
-главница: 5.000.000,00 КМ,
-камата: 850.844,32 КМ

8.) сврха задужења: Пројекат главног колектора
обориснких вода подручје Усора и пумпне
станице Усора
- назив банке/добављача: НЛБ банка а.д. Бања
Лука,
- износ укупног задужења: 584.669,50 КМ,
- повучена средства од кредита: 00,00 КМ,
- период задужења: 10 година,
- отплаћени износ: 0,00 КМ,
- стање дуга: 584.669,50 КМ:
-главница: 500.000,00 КМ,
-камата: 84.669,50 КМ
9.) Кредитна средства у реализацији
- сврха задужења: санација и реконструкција
локалне инфраструктуре оштећене услед поплаве
по хитном пројекту опоравка од поплава
одобрењем свјетске банке,
- назив
банке/добављача:
Влада
РС
–
Министарство финансија,
- одобрена средства: 1.518.046,22 КМ, ( 609.349,26
SDR ),
- повучена средства од кредита: 522.656,41 SDR,
односно 1.241.229,01 КМ,
- период задужења: 25 година, укључујући 5
година периода одгоде плаћања,
- каматна стопа: 1,25 % годишње,

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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- валута плаћања: КМ или Еуро, у еквивалентном
износу SDR.

1. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Републике
Српске“ и у „Службеном гласнику града Добоја“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-022-1-495/19.
Добој: 07.03.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић,с.р

На основу члана 2,4,6,7,8 i 9.Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/17) и члана 60. и 77.
Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“,
број 1/17), градоначелник Града Добој, д о н о с и:

НАРЕДБУ
о обавезној систематској
дератизацији и дезинсекцији на подручју града
Добоја и цијелом
подручју града Добоја у 2019. години
I
1. У циљу заштите становништва од појаве и ширења
заразних болести које преносе мишеви и глодари,
наређује се вршење обавезне систематске дератизације
и дезинсекције на цијелој територији града Добоја.
2. Дератизацију и дезинсекцију извршити у периоду
април, мај „Прољетна дератизација и дезинсекција“, и у
периоду октобар, новембар „Јесења дератизација и
дезинсекција“, 2019. године.
3. Систематском дератизацијом и дезинсекцијом
обухватити све објекте и површине на цијелој
територији града Добоја и то:
- друштвена предузећа,
- здравствене установе,
- предшколске установе,
- школске установе,
- вјерске објекте и установе,
- депоније смећа,
- канализациону мрежу,
- водоводну мрежу,
- угоститељске објекте,
- стамбене објекте у друштвеној својини (подруми,
поткровља и тавани),
- објекте дионичарских друштава,
- објекте, покретна и непокретна средства жељезничког
и друмског саобраћаја,
- приватна предузећа,
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- објекте пошта и телекомуникација, као и објекте
електродистрибуције,
- приватне стамбено-породичне куће, господарске и
помоћне објекте,
- објекте друштвених установа,
- пословне објекте у приватном власништву
(продавнице, угоститељске радње, пекарске радње,
сластичарске радње, све занатске радње и друге
пословне просторије и објекте у приватном
власништву),
- у свим другим објектима и просторијама, као и
површинама гдје постоје епидемиолошке индикације за
дератизацију и дезинсекцију,
- војне објекте и установе,
- полицијске и друге објекте,
- све објекте у којима се врши производња и промет
животних намирница и предмета опште употребе итд.
4. Систематску дератизацију и дезинсекцију ће
извршити добављач изабран у складу са Законом о
јавним набавкама.
5. Трошкове систематске дератизације и дезинсекције у
јавном сектору сносе предузећа, установе и друга
правна лица.
6. Трошкове систематске дератизације и дезинсекције
буџетских потрошача (колекторе, депоније смећа и
јавне површине) сноси Скупштина Града.
7. Трошкове систематске дератизације и дезинсекције у
пословним објектима у приватном власништву ,
стамбено-породичним зградама, господарским и
другим помоћним објектима у приватном власништву,
сносе власници приватних пословних објеката,
стамбено-породичних кућа, господарско-помоћних
објеката.
8. Непосредан надзор над извођењем систематске
дератизације и дезинсекције вршиће санитарна
инспекција Града.

II
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-022-563/19.
Добој: 20.03.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић,с.р

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),
Градоначелник Града Добоја доноси:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности на
Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста
ЈУ „ Центар за дневно збрињавање дјеце и
омладине“ Добој

I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ „
Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине“ Добој
број: 74/19 од 19.03.2019.године .
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику Града Добоја.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-022-595/19.
Добој: 22.03.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић,с.р
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