
 

 

 

 

 

I   

АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

 

 

На основу члана 30. Закона о фискалној одговорности у 

Републици Српској  („Службени гласник Републике 

Српске“, број 94/15),  члана 5. Закона о фискалној 

одговорности у Републици Српској  („Службени 

гласник Републике Српске“, број 62/18), 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 16. априла 2019. 

године, донијела је: 
 

 

О Д Л У К У 

     о усвајању  Плана за измирење  

неизмирених обавеза пренесених из претходног 

периода 
 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком усваја се План за измирење неизмирених 

обавеза пренесених из претходног периода.  

                               

Члан 2. 

 

Саставни дио ове одлуке је План за измирење 

неизмирених обавеза пренесених из претходног 

периода.  

Члан 3. 

 

За реализацију ове одлуке задужује се Градоначелник 

града Добој и Одјељење за финансије Градске управе 

Добој. 

 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику Града Добој“. 

  
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-137/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

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 16. априла 

2019. године, донијела је: 

 

 

О Д Л У К У 

о кредитном задужењу Града Добој 

 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се дугорочно кредитно задужење Града Добој 

у износу од 4.100.000,00 КМ (четримилионастохиљада 

КМ и 00/100), ради финансирања  неизмирених обавеза 

пренесених из претходног периода и  изградње 

спортске дворане.  

 

 

БРОЈ 3 17. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ 

Годишња претплата 100 КМ 

Цијена једног примјерка 10 КМ 

Жиро рачун КМ 5620050000157390 

НЛБ Развојна банка 

Брста прихода 729124 

Буџетска организација 9999999 

---Град Добој--- 
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Члан 2. 

 

Кредитна средства из члана 1. ове одлуке искористиће 

се за финансирање: 

 

- 3.600.000,00 KM – Измирење неизмирених 

обавеза пренесених из ранијег  

                                 периода, 

-   500.000,00 КМ  - Изградња спортске дворане, 

                               

Члан 3. 

 

Кредитна средства реализоваће се по сљедећим 

условима : 

- Рок отплате: 10 година; 

- Грејс период: 1 година; 

- 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: 4,30% 

- Максимално кредитно оптерећење 

5.102.812,00 КМ ( 4.100.000,00 КМ +  

1.002.812,00 КМ.); 

 -    Интеркаларне камате за 2019. годину до  

86.100,00 КМ; 

 -    Рок доспијећа прве отплате: по истеку грејс 

периода од најмање једне године, а свака наредна рата 

доспијева мјесечно, према амортизационом плану; 

 -    Обезбјеђење  отплате: мјенице Града. 

 

 

Члан 4. 

 

Обавезе Града Добој по кредитима у 2019. години су 

сљедеће: 

1 НЛБ Развојна банка АД Бања Лука 

(задужење 7.289.394,97 КМ), а обавеза у 

2019. години је 465.162,75 КМ; 

2 НЛБ Развојна банка АД Бања Лука 

(задужење 7.254.906,14 КМ), а обавеза у 

2019. години је 471.067,60 КМ; 

 

3 Уникредит банка дд Мостар (задужење 

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

је 846.366,04 КМ; 

4 Нова банка Бијељина (задужење 

14.511.897,97 КМ), а обавеза у 

2019.години је 1.601.214,48 КМ; 

5 НЛБ Развојна банка АД Бања Лука 

(задужење 2.752.534,89 КМ), а обавеза у 

2019.години је 299.168,88 КМ. 

6 Нова банка ад Бања Лука (задужење 

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

је 764.891,16 КМ; 

7 НЛБ Развојна банка АД Бања Лука 

(задужење584.669,50 КМ), а обавеза у 

2019.години је 39.037,20 КМ. 

8 Раифаисен банка БиХ Сарајево (задужење 

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

је 391.329,44 КМ. 

9 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 2019. години је уплата камата у износу 

од  5.125,00 КМ. 

Укупне обавезе по кредитним задужењима  у 2019. 

години износе 4.883.362,49 КМ. 

 

Потенцијално кредитно задужење по Одлуци о 

задужењу број 01-013-96/19, од 21.03.2019.године 

износи 5.579.440,00 КМ, а обавезе у 2019. години 

65.428,76 КМ. 

 

Потенцијално кредитно задужење по овој Одлуци је 

укупно 5.102.812,00 КМ, а обавезе у 2019. години 

86.100, 00 КМ. 

 

Члан 5. 

 

Укупно кредитно задужење у 2019.години по 

постојећем  и предложеном  дугу износи 5.034.891,25 

КМ  што чини 16,78% изворних прихода остварених у 

2018.години (изворни приходи у 2018. години износили 

су 29.991.733,00 КМ). 

 

Укупно кредитно задужење у 2020.години по 

претходном и новом  дугу износи 4.888.058,64 КМ, што 

чини 16,30% изворних прихода остварених у 

2018.години (изворни приходи у 2018. години износили 

су 29.991.733,00  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: 01-013-136/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

На основу  члана 35. Статута Града  Добој („Службени 

гласник Града Добој„  број 01/17) и члана 128. 

Пословника Скупштине Града Добој („Службени 

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

Добој  на сједници одржаној дана 16. априла 2019. 

године,  д о н и ј е л а:  
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О Д Л У К У 

о умањењу плата функционерима, службеницима, 

намјештеницима и осталим запосленим у Градској 

управи Града Добој 

 

 

Члан 1.  

 

Функционерима, службеницима, намјештеницима и 

осталим запосленим у Градској управи Града Добој, 

плата се умањује за 23%. 

 

Члан 2. 

 

Умањена плата из члана 1. ове одлуке не може бити 

мања од минималне загарантоване  плате у Републици 

Српској утврђене Законом. 

 

Члан 3. 

 

За спровођење ове одлуке одговорно је Одјељење за 

финансије Града Добој. 

 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

примјењиваће се од 01.05.2019.године у трајању  до 6 

/шест/ мјесеци. 

 

Члан 5. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге 

Одлука о умањењe плата  функционерима, 

службеницима, намјештеницима и осталим запосленим 

у Градској управи Града Добој, број 01-013-329/17, од 

07.09.2017. године („Службени гласник Града Добој,  

број 7/17) и Одлука о измјени и допуни Одлуке о 

умањењу плата функционерима, службеницима, 

намјештеницима и осталим запосленим у Градској 

управи Града Добој, број 01-013-503/17, од 14.12.2017. 

године („Службени гласник Града Добој,  број 9/17). 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-138/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

На основу  члана 35. Статута Града  Добој („Службени 

гласник Града Добој„  број 01/17) и члана 128. 

Пословника Скупштине Града Добој („Службени 

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

Добој  на сједници одржаној дана 16. априла 2019. 

године,  донијела je: 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о умањењу плата запосленим у јавним установама 

и предузећима чији је оснивач и већински власник 

Град Добој. 

 

Члан 1. 

 

Запосленим у јавним установама и предузећима чији је 

оснивач и већински власник Град Добој,  плата се 

умањује за 23%. 

 

Члан 2. 

 

Умањена плата из члана 1. ове одлуке не може бити 

мања од минималне загарантоване  плате у Републици 

Српској утврђене Законом. 

 

Члан 3. 

 

За спровођење ове одлуке одговорни су органи 

управљања у јавним установама и предузећима чији је 

оснивач Град Добој. 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

примјењиваће се од 

 01.05 .2019.године у трајању  до 6 /шест/ мјесеци. 

 

Члан 5. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге 

Одлука о умањењу плата директорима у јавним 

установама и предузећима чији је оснивач и већински 

власник Град Добој, број 01-013-116/14, од 08.04.2014. 

године, („Службени гласник Града Добој,  број 3/14). 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-139/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

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

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Града Добој („Службени гласник Града Добој“ бр: 

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

16.   априла  2019. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о усвајању измјене  дијела регулационог плана 

„Доњи град“ Добој – ревизија, блок 9.  
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Члан 1. 

 

Усваја се измјена  дијела регулационог плана „Доњи 

град“  Добој – ревизија, блок 9.  (у даљем тексту:  План). 

 

Члан 2. 

 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког 

дијела. План  садржи: 

 

ОПШТИ ДИО 

I. ТЕКСТУАЛНИ ДИО 

 

А.  Уводни дио 

Б.  Анализа и оцјена стања 

В.  Циљеви просторног развоја 

Г.  Програм (концепт) плана 

Д.  Урбанистичко-технички услови 

 

II. ГРАФИЧКИ ДИО 

А. КАРТЕ СТАЊА 

1. Ажуриран план парцелације 

2. План просторне организације- Извод из важећег 

регулационог плана  

3. План инфраструктуре-синтезна карта 

4. Карта власништва 

 

Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ  РЈЕШЕЊА   

  5. Границе плана   

  6. План парцелације и препарцелације   

  7. План организације простора 

  8. План саобраћаја 

  9. План инфраструктуре-синтезна карта 

10. План регулационих и грађевинских линија 

  

  

Члан 3. 

 

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

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

 

Елаборат из претходног става овог члана налази се у 

прилогу Одлуке из члана 1. 

 

Члан 4. 

 

План је основа за парцелацију грађевинског земљишта 

по прописима о уређењу простора и грађењу. 

 

Члан  5. 

 

План се излаже на стални јавни увид код органа управе 

надлежног за послове просторног уређења. 

 

Члан  6. 

 

О провођењу ове одлуке стараће се орган из  члана  5. 

ове одлуке. 

 

Члан  7. 

 

      Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе 

раније донесени просторно-плански документи 

проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у 

сагласности  са   Планом. 

 

Члан  8. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања  у „Службеном гласнику Града Добој“. 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-140/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 

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  16. априла  2019. године,  

донијела је 
  

 

О Д Л У К У 

о утврђивању нацрта измјене дијела  регулационог 

плана стамбено-пословног комплекса 

„Средњошколски 

центар Добој“  -  I фаза 
 

 

  

Члан 1. 

Утврђује  се нацрт измјене дијела регулационог плана 

стамбено-пословног комплекса „Средњошколски 

центар Добој“ - I фаза  (у даљем тексту: нацрт Плана). 

 

Члан 2. 

 

Утврђени нацрт  Плана ставља се на јавни увид од 

25.04.2019 – 25.05.2019. године.    

 

Члан 3. 

 

Нацрт Плана биће изложен у просторијама Одјељења за 

просторно  уређење  и носиоца израде плана 

„Добојинвест“ а.д. Добој,  у времену од 7-15 часова. 

Примједбе на Нацрт Плана могу се уписати у књигу 

примједби у Одјељењу за просторно уређење или 

доставити писмено.  

 

Члан 4. 

 

О мјесту, времену и начину излагања нацрта  Плана 

биће обавијештена јавност на начин прописан чланом  

47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“  бр. 40/13, 106/15 и 3/16). 
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Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“.  
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-141/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

На основу члана 65. став 3. члана 69. став 1. члана 

80.став 1, члана 125. став 2. и члана 134. став 2. Закона 

о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 97/16), и члана 35. Статута града 

Добој („Службени гласник града Добој“ бр. 1/17), 

Скупштина Града Добој на сједници одржаној   16. 

априла 2019.  године, донијела је   

 

  

О Д Л У К У 

о  измјени и допуни  Одлуке о уређењу простора 

 и грађевинском земљишту 

 

Члан 1. 

 

У  Одлуци о уређењу простора и грађевинском 

земљишту („Службени гласник града Добој“ број:1/14 

и 12/14), (у даљем тексту: Одлука), додаје се члан 28 А. 

и гласи: 

 

„Члан 28-А 

 

Инвеститор који обрачунату накнаду за изградњу и 

легализацију уплати готовински одједном, попуст на 

обрачунати износ накнаде за ренту и накнаде за 

уређење грађевинског земљишта износи: 

- За индивидуалне стамбене и стамбено-

пословне објекте, колективне стамбене  и 

стамбено-пословне објекте, пословне објекте, 

помоћне објекте и јавне гараже – 30%“ 

 

У Опису граница градског грађевинског земЉишта 

мијења се зона 6. и гласи: 

 

„ЗОНА 6. 

 

Обухвата дијелове к.о. Придјел, к.о. Станић Ријека, к.о. 

Свјетлича, к.о. Костајница, к.о. Плочник, к.о. Велика и 

Мала Буковица и к.о. Присаде који су у обухвату 

Урбанистичког плана „Добој 2000-те“, дио к.о. 

Текућица (к.ч. 2227/2) у обухвату Просторног плана 

Града Добој“. 

 

 

 

Члан 2. 

 

Остали дијелови Одлуке  из члана 1. ове одлуке остају 

непромијењени. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-142/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.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 16. априла 2019. године, донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за окончање поступка 

ликвидације 

 

Члан 1. 

Град Добој као оснивач ЈЗУ  Апотека „ Јован Јовановић 

Змај“ Добој- у ликвидацији прихвата приједлог 

ликвидационог управника да се оконча поступак 

ликвидације над наведеним субјектом на начин да се 

обезбиједи заштита интереса оснивача ликвидационог 

дужника ЈЗУ  Апотека „ Јован Јовановић Змај“ Добој након 

завршетка поступка ликвидације оснивач задржи право 

рјешавања власничког статуса непокретности.  

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Града  

Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-143/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 
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На основу члана 39.  став 2. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС “, број 97/16) и члана 35. 

став 2. 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 16. априла 2019. године, донијела je: 
 

  

О Д Л У К У 

  о давању сагласности на потписивање Споразума о 

сарадњи при имплементацији пројеката „Дневни 

центар у Добоју“ и „Народна кухиња у Добоју“ 

 
 

Члан 1. 

 

Овом одлуком даје се сагласност на потписивање 

Споразума о сарадњи између Града Добој, Удружења 

„ХО Међународни форум солидарности- Еммаус“ и 

Меџлиса исламске заједнице у циљу имплементације 

пројеката „Дневни центар у Добоју“ и „Народна кухиња 

у Добоју“. 

 

Члан 2. 

 

Циљ горе наведених Споразума је почетак 

имплементације пројекта „Дневни центар у Добоју“ чија 

је сврха асистенција и пружање помоћи угроженој дјеце 

Града Добој као и пројекта „Народна кухиња у Добоју“ 

чија је сврха пружање помоћи социјално угроженом  

становништву.  

 

Члан 3. 

 

Задужује се Градоначелник Града Добој да приступи 

потписивању напријед наведених Споразума. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“.  

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-144/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

На  основу  члана  22. Закона  о  комуналним  

дјелатностима  („Службени гласник РС“, број 124/11 и 

100/17), члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној 

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

члана   76. Статута  града Добој („Службени гласник 

града Добој“, број 1/17) и члана 128. став 1. Пословника 

Скупштине града Добој („Службени гласник града 

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

одржаној 16. априла 2019. године,           д о н и ј е л а 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни  

Одлуке о комуналној накнади 

 
I 

 

У Одлуци о комуналној накнади  (“Сл. гласник града 

Добој“, број 12/14) члан 12. мијења се и гласи: 

Члан 12. 

Вриједност бода је јединствена на подручју цијене 

територије града Добоја, за све врсте простора и 

износи 0,00087 КМ. 

У члану 14. иза става (1) додају се ставови (2) и (3) 

који гласе:  

(2) Рјешења о утврђивању комуналне накнаде 

доносе се како за нове објекте тако и у случају 

промјене: власника или корисника објекта, зоне 

којој припада објекат, квадратуре корисне 

површине објекта или промјене вриједности бода.   

(3) Рјешења о утврђеној обавези комуналне 

накнаде достављају се обвезницима путем поште 

или путем службеног лица градске управе за 

послове доставе“. 

Досадашњи ставови (2) и (3) постају ставови 

(4) и (5). 

II 

 

У осталом дијелу одлука остаје на снази. 

III 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику града Добој". 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-145/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

На  основу  члана  2. и члана 3. Закона  о  комуналним  

таксама  („Службени гласник РС“, број 4/12), члана 39. 

став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 97/16) и члана   76. 

Статута  града Добој („Службени гласник града Добој“, 

број 1/17) и члана 128. став 1. Пословника Скупштине 

града Добој („Службени гласник града Добој“, број 

1/17), Скупштина града Добој, на сједници одржаној 16. 

априла 2019. године, д о н и ј е л а 
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О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о комуналним таксама 

 

I 

У Одлуци о комуналним таксама  (“Сл. гласник 

општине Добој“, број 8/10, 9/12 и „Сл. гласник града 

Добој“, број 2/16, 3/16 и 5/17) у Тарифи комуналних 

такса које се плаћају на подручју града Добој , тарифни број 1 

иза тачке и додаје се тачка и1) која гласи: „и1) постављање 

посуда за прикупљање комуналног отпада мјесечно се плаћа 

по 1 м2 ............................................................... 25,00 КМ 

НАПОМЕНА уз тачку и1) 

Комунална   такса   се   плаћа   даном   издавања 

рјешења којим се утврђује таксена обавеза у укупном 

износу за одобрени период. 

                                      II                                             

У осталом дијелу одлука остаје на снази. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику града Добој". 

    

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-146/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

На  основу  члана  6.  Закона  о  комуналним 

дјелатностима  („Сл.  гласник  РС“,  број  124/11),  члана  

39.  Закона  о  локалној  самоуправи  („Сл. гласник РС“, 

број 97/16), члана   76. Статута  града Добој („Службени 

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

Пословника Скупштине града Добој („Службени 

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

Добој, на сједници одржаној 16. априла 2019. године, д 

о н и ј е л а  

 

О Д Л У К У  

о допуни Одлуке о размјештају посуда за 

прикупљање комуналног отпада 

 

У Одлуци о размјештају посуда за прикупљање 

комуналног отпада (“Сл. гласник града Добој“, број 

9/16) у члану II иза става (1) додаје се став (2) који гласи: 

(2) Пружаоцима услуге одвоза комуналног 

отпада, било да им је иста повјерена одлуком или  путем 

поступка јавне набавке, за смјештај посуда за 

прикупљање комуналног отпада на јавним површинама 

утвдиће се обавеза плаћања комуналне таксе у складу 

са важећом Одлуком о комуналним таксама града 

Добој. 

II 

У осталом дијелу одлука остаје на снази. 

 

          III 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику града Добој". 

 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-147/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

На основу члана 11. Закона о уређењу простора и 

грађења (Сл.Гласник РС, број 40/13, 106/15 и 3/16) и 

чланова 15, 17, 73, 74 i 75. Закона о водама (Сл.Гласник 

РС, број 50/06), Правилника о мјерама заштите, начину 

одређивања и одржавања и обиљежавања зона 

санитарне заштите ( Сл.Гласник РС,  број 76/16), 

Правилника о здравственој исправности воде 

намијењене за људску употребу ( Сл.Гласник РС,  број  

88/17) и Програма зона санитарне заштите јавних 

изворишта ,,Луке,, ,,Усора,, и ,,Руданка,, град Добој, 

Скупштина града Добоја на својој сједници одржаној 

дана 16. априла 2019. доноси  

 

О Д Л У К У 

о санитарној заштити јавних изворишта ,,Луке“, 

,,Усора“, и ,,Руданка“ водоводног система Града 

Добој 

 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

 

У циљу заштите површинских и подземних вода на 

подручју К.О. Добој и К.О. Велика Буковица, 

изворишта ,,Луке,, ,,Усора,, и ,,Руданка,,  који по 

количини и квалитету могу да се користе за пиће и 

прераду животних намирница, њихове заштите од 

загађивања и од других утицаја који могу неповољно 

дјеловати на здравствену исправност воде за пиће или 

на издашност изворишта, овом Одлуком утврђују се 

зоне санитарне заштите, величине и границе заштитних 

зона и мјере и ограничења за успоствљање и одржавање 

зона санитарне заштите. 
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Члан 2.  

 

Предузећа, мјесне заједнице, градски органи управе и 

градске организације, грађанска правна лица и грађани 

дужни су да се придржавају одредаба ове Одлуке и 

примјењују овом Одлуком прописане мјере заштите 

површинских и подземних вода. 

 

Члан 3.  

 

Одредбе ове одлуке односе се на заштиту изворишта 

,,Луке,, ,,Усора,, и ,,Руданка,,  из којих се врши 

снабдијевање водом потрошача водоводног система 

града Добоја. 

 

II – ЗАШТИТА ИЗВОРИШТА 

 

Члан 4.  

 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде и Министарство здравља и социјалне 

заштите Републике Српске су донијели: Правилник о 

мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и 

обиљежавања зона санитарне заштите – Службени 

гласник Републике Српске, бр.76/16. 

 

Овим Правилником прописано је спровођење мјера 

заштите подручја на којима се налазе изворишта, која 

се по количини и квалитету могу користити или се 

користе за снабдијевање становништва водом за пиће, 

односно уколико је вода тог простора намјењена за 

људску употребу, а која морају бити заштићена од 

намјерног или случајног загађивања и других утицаја, 

који могу неповољно дјеловати на здравствену 

исправност воде, као и начин одређивања и одржавања 

зона санитарне заштите, водних објеката и главних 

водова, који служе за снабдјевање водом за пиће, 

односно за људску употребу, као и успостављање и 

спровођење мјера санитарне заштите такве воде. 

 

У складу са законом установљене су три зоне санитарне 

заштите: 

 

 Зона непосредне заштите, 

 Зона уже заштите и 

 Зона шире заштите. 

 

Имајући у виду, све критерије те резултате теста 

црпљења проведене у ранијим као и постојећим 

истраживањима дефинисане су зоне санитарне заштите. 

Зоне санитарне заштите одражавају реалну слику 

услова на терену и испуњавају сврсисходност саме 

заштите изворишта “Луке”, “Усора” и “Руданка”.   

 

Зоне санитарне заштите дефинисане су компилацијом 

свих расположивих критерија који су раније описани, а 

имају директан утицај на подложност загађењу изданих 

вода изворишта “Луке”, “Усора” и “Руданка”.  Зоне 

санитарне заштите су дефинисане до ријеке Босне јер не 

постоји могућност да загађење пређе преко или испод 

ријеке Босне из разлога што иста представља ерозиони 

базис на том подручју. Имајући у виду миграцију 

корита ријеке Босне у зони изворишта “Руданка” зоне 

санитарне заштите су дефинисане до постојећег тока 

ријеке Босне. 

 

 

1. ЗОНА НЕПОСРЕДНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Члан 5. 

 

Непосредна зона санитарне заштите подразумјева 

простор око бунара који су у експлоатацији. 

Подручје зоне непосредне заштите мора бити 

откупљено, експроприсано, изузето и ограђено чврстом 

и сигурном оградом, ради спровођења контроле 

кретања у тој зони, односно у власништву Водовода или 

града Добоја, те да се на тој површини проводе 

дефинисане мјере заштите. 

“Водовод” А.Д. Добој управља водопривредним и 

другим објектима и припадајућом опремом који су у 

власништву града Добоја. 

Поред постојећих објеката у зони непосредне заштите , 

могу се уз примјену прописаних мјера заштите, градити 

или налазити и други водопривредни објекти који су 

неопходни за рад Система за водоснабдијевање 

  

Члан 6. 

 

1.1. Непосредна зона санитарне заштите јавних 

изворишта “Луке” и “Усора” – К.о. Добој: 

 

6926, 6927(дио парцеле), 6943(дио парцеле), 7105/1, 

7106, 7107, 7108, 7109/1, 7109/2, 7110, 7111, 7112, 7113, 

7114, 7115, 7116, 7117, 7157, 7158, 7159, 7160, 7161, 

7162, 7162, 7164, 7165, 7166, 7167, 7168, 7169, 7170, 

7171, 7172, 7173, 7174, 7175, 7176, 7177, 7178, 7179, 

7180/1, 7180/2, 7183(дио парцеле), 7184(дио парцеле), 

7188(дио парцеле), 7191(дио парцеле), 7193(дио 

парцеле), 7195(дио парцеле), 7290/1, 7493/1, 7493/2, 

7493/3, 7493/4, 7495/1, 7495/2, 7495/3, 7495/4, 7495/7, 

7510/1, 7510/2, 7511/1, 7511/2, 7512, 7637/1, 7637/2(дио 

парцеле), 7639, 7665(дио парцеле), 7818, 7820, 7829, 

7831/2, 7831/5, 7832/1, 7832/4, 7833, 7834/1, 7834/2, 

7835, 8159/1(дио парцеле потока Лјешањ), 8269/1(дио 

парцеле), 8269/2, 8269/3, 8270(дио парцеле). 
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1.2. Непосредна зона санитарне заштите  јавног 

изворишта “Руданка”– К.о. Чивчије 

Буковачке: 

 

275/1(дио парцеле), 275/2(дио парцеле), 276/1(дио 

парцеле), 276/2(дио парцеле), 276/3(дио парцеле), 

276/4(дио парцеле), 276/5(дио парцеле). 

 

 

2. ЗОНА УЖЕ ЗАШТИТЕ 

 

Члан 7. 

 

Зона уже санитарне заштите обухвата комплетну Зону 

непосредне заштите и има неправилан облик имајући у 

виду различитост критерија који су утицали на 

формирање исте. 

У Зону уже заштите  укључене су цијеле катастарске 

парцеле тако да су саме границе неправилног облика. 

Изузетак су дуге парцеле које се односе углавном на 

државне парцеле у виду путног појаса , водног 

земљишта које су из тог разлога прекинуте односну 

укључени су само дијелови парцела који се односе на 

заштиту предметних изворишта. 

 

 

Парцеле које улазе у ужу зону санитарне заштите су 

пописане према Катастарским општинама.  

 

2.1. Ужа зона санитарне заштите јавних 

изворишта “Луке” и “Усора” – К.о. Добој: 

 

6905, 6906, 6907, 6908, 908, 6910, 6911, 6912, 6913, 6914, 

6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920, 6921, 6922, 6923, 

6924, 6927(дио парцеле), 6943(дио парцеле), 6944, 6945, 

6946, 6947, 6948, 6949/2, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 

7101, 7102, 7103/1, 7103/2, 7103/3, 7103/4, 7104/1, 

7104/2, 7104/3, 7105/2, 7105/3, 7118, 7119, 7120, 7121, 

7122, 7123, 7124, 7125, 7126/1, 7126/2, 7126/3, 7127, 

7128, 7129, 7130, 7131, 7132 7133, 7134/1, 7134/2, 7135, 

7149, 7150, 7151, 7152, 7153, 7154, 7155, 7156, 7182, 

7183(дио парцеле), 7184(дио парцеле), 7185/1, 7185/2, 

7186, 7187, 7188(дио парцеле), 7189, 7190, 7191(дио 

парцеле), 7192, 7193(дио парцеле). 

 

 

2.2. Ужа зона санитарне заштите  јавног 

изворишта “Руданка”– К.о. Велика 

Буковица: 

 

2026/1(дио парцеле пута), 2044(дио парцеле потока 

Поповац), 2045(дио парцеле ријеке Босне), 756(дио 

парцеле пута), 760/1(дио парцеле, 760/2, 760/3, 763/1, 

763/2, 764, 765, 766/1, 766/2, 767, 768, 769/1, 774, 775, 

776, 782, 783 784, 785/1, 785/2, 785/3, 786/1, 786/2, 786/3, 

790, 791, 792, 793, 794, 795, 796/1, 796/2, 797, 798, 799/1, 

799/2, 800, 801, 802, 803, 804/1, 804/2, 805, 806/1, 806/2, 

807/1, 807/1(дио парцеле), 807/2(дио парцеле), 807/3, 

808, 809/1, 809/3(дио парцеле), 809/5, 809/6, 809/7, 

811/4, 811/5, 812/2, 814, 815/2(дио парцеле), 816(дио 

парцеле), 817/2(дио парцеле), 818/1(дио парцеле), 

818/3(дио парцеле), 818/7(дио парцеле), 826/1(дио 

парцеле), 827/1, 828(дио парцеле). 

 

 

3. ЗОНА ШИРЕ ЗАШТИТЕ 

 

Члан 8. 

 

Шира зона заштите обухвата дио сливног подручја који 

има директан, или може да има директан утицај, на 

изворишта „Луке“, „Усора“ и „Руданка“. Шира зона 

санитарне заштите је издужена у узводном правцу која 

је у директној вези са збијеном издани формираној у 

алувијалним седиментима.  

 

Шира зона заштите са свих страна обухвата ужу и 

непосредну зону санитарне заштите. Шира зона 

санитарне заштите излази тј. обухвата лијеву обалу 

ријека Босне.  

 

3.1. Парцеле које се налазе у широј зони 

санитерне заштите јавних изворишта “Луке” 

и “Усора” – К.о. Добој су издвојене по 

Катастарским општинама како слиједи: 

 

6755(дио парцеле пута), 6756, 6757, 6758, 6759, 6760, 

6761/1, 6761/2, 6761/3, 6762, 6763, 6764, 6765/1, 6765/2, 

6766, 6768, 6769/1, 6769/2, 6769/3, 6769/4, 6770/1, 

6770/2, 6770/4, 6771/1, 6772/1, 6772/2, 6772/5, 6773, 

6774, 6775, 6777, 6778, 6779, 6780, 6782, 6783, 6786/2, 

6787/1, 6787/2, 6788/2, 6789/1, 6790, 6792/3, 6795/1(дио 

парцеле пута), 6803/1, 6805/1, 6823/1, 6823/2, 6824, 

6825, 6826/1, 6826/2, 6827, 6828, 6829, 6830, 6831, 6832, 

6833, 6834/1, 6836, 6837, 6838, 6839/1, 6839/2(дио 

парцеле пута),  6839/3, 6839/5, 6841, 6842, 6843/1, 

6843/2, 6844, 6845, 6846, 6847, 6848/1, 6848/2, 6849/1, 

6849/2, 6850/1, 6851/1, 6852, 6853, 6854, 6856, 6858, 

6859, 6860, 6861, 6862, 6863, 6864, 6865, 6866, 6867, 

6868, 6869, 6871/1, 6871/2, 6872, 6873, 6874, 6875, 6876, 

6877, 6878, 6880, 6881, 6883/1, 6883/2, 6884, 6885, 6886, 

6887, 6889, 6890, 6891, 6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 

6987, 6898, 6899, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904/1, 6904/2, 

9604/3, 9628, 6929/1, 6929/2, 6930/1, 6930/2, 6931, 6932, 

6933, 6934/1, 6934/2, 6934/3, 6935, 6936, 6937, 6938, 

6939/1, 6939/2, 6940/1, 6940/2, 6941, 6942, 6949/1, 

6949/3, 6950, 6951/1(дио парцеле пута), 7205/1, 7205/2, 

7206, 7207/1, 7207/2, 7208, 7210/1, 7210/2, 7210/3, 

7210/4, 7211/1, 7211/2, 7212, 7213/1, 7213/2, 7214/1, 

7214/2, 7214/3, 7214/4, 7215, 7216/1, 7216/2, 7217, 7218, 

7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 

7228, 7229, 7230, 7231, 7232, 7233, 7234, 7235/1, 7235/2, 
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7236,7237, 7238 (дио парцеле), 

7251,7252,7253,7256,7257/1, 7257/2, 7257/3, 7258/1, 

7258/2, 7259, 7260, 7261, 7262/1, 7262/2, 7263/1, 7263/2, 

7264, 7266/1, 7266/10, 7266/11, 7266/2, 7266/3, 7266/4, 

7266/5, 7266/6, 7266/7, 7266/8, 7266/9, 7268, 7269, 7270, 

7271, 7272/1, 7272/2, 7273, 7274, 7275, 7295/1, 7295/2, 

7295/3, 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7302/1, 

7302/4, 7303, 7304/1, 7304/4, 7305, 7306, 7307, 7308, 

7309, 7311/1, 7311/2, 7312, 7313(дио парцеле), 7314, 

7315, 7318, 7319, 7320(дио парцеле), 7321, 7324, 7325/1, 

7325/2, 7326/1, 7326/2, 7327, 7381, 7382, 7383, 7384/1, 

7384/2, 7384/3, 7385, 7386, 7388/1, 7388/2, 7389/1, 

7389/2, 7403/1(дио парцеле), 7427(дио парцеле), 7428/2, 

7429, 7430/1, 7430/2, 7431/1, 7431/2, 7452/1, 7452/10, 

7452/11, 7452/12, 7452/13, 7452/14, 7452/15, 7452/16, 

7452/2, 7452/3, 7452/4, 7452/5, 7452/6, 7455, 7456, 7457, 

7458/1, 7458/2, 7458/3, 7458/4, 7459, 7460, 7461/1, 

7461/2, 7462, 7463/1, 7463/10, 7463/11, 7463/12, 7463/13,  

7463/14, 7463/15, 7463/16, 7463/17, 7463/2, 7463/3, 

7463/4, 7463/5, 7463/6, 7463/7, 7463/8, 7463/9, 7464/1, 

7464/2, 7464/3, 7464/4, 7464/5, 7464/6, 7466/1, 7467, 

7468, 7469/1, 7469/2, 7469/3, 7469/4, 7470/1, 7470/2, 

7470/3, 7470/4, 7471/1, 7471/2, 7471/3, 7471/4, 7471/5, 

7471/6, 7472/1, 7472/2, 7473/1, 7473/2, 7474, 7475, 7476, 

7477/1, 7477/2, 7477/3, 7477/4, 7477/5, 7478/1, 7478/2, 

7478/3, 7478/4 7479, 7521/1, 7521/10, 7521/3, 7521/4, 

7521/5, 7521/6, 7521/7, 7521/8, 7521/9, 7522, 7523/1, 

7523/2, 7524/1, 7524/2, 7524/3, 7524/4, 7525, 7526, 7527, 

7528/1, 7529/1, 7529/2, 7530/11, 7530/12, 7530/2, 7530/3, 

7530/8(дио парцеле пута), 7530/9, 7535, 7536/1, 

7536/3(дио парцеле пута), 7537, 7538/1, 7538/2, 7539, 

7540/1, 7540/2, 7540/3, 7540/4, 7540/5, 7541/1, 7541/10, 

7541/11, 7541/12, 7541/13, 7541/14, 7541/15, 7541/16, 

7541/17,3 7541/18, 7541/19, 7541/2, 7541/20, 7541/21, 

7541/22, 7541/23, 7541/24,  7541/3, 7541/4, 7541/5, 

7541/6, 7541/7, 7541/8, 7541/9, 7542/1, 7542/2, 7542/3, 

7543/1, 7543/2, 7543/3, 7544/1, 7544/2, 7544/3, 7544/4, 

7545/1, 7545/10, 7545/11, 7545/2, 7545/3, 7545/4, 7545/5, 

7545/6, 7545/7, 7545/8, 7545/9, 7551, 7555, 7556, 7602/1, 

7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612/1, 

7613, 7614/1, 7615/1, 7615/3, 7853/2, 7854, 7855, 7856, 

7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 

7866, 7867(дио парцеле), 7868, 7869, 7870/1, 7870/2, 

7870/3, 7870/4, 7870/5, 7870/6, 7871/1, 7871/2, 7871/3, 

7871/4, 7871/5, 7872, 7873/1, 7874/1, 7874/4, 7874/5, 

7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880/1, 7880/2, 7880/5, 

7880/6, 7881, 7882, 7883/1, 7883/2, 7883/3, 7906, 7907, 

7908/1, 7908/2, 7909, 7910/1, 7911, 7912, 7913, 7914, 

7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922/1, 7922/2, 

7922/3 ,7922/5, 7923, 7924, 7925, 7926,7927/1, 7927/2, 

7927/3, 7927/4, 7927/5, 7927/6, 7927/7, 7927/8, 7927/9, 

7927/10, 7927/11, 7927/12, 7927/13, 7927/14, 7927/15, 

7927/16, 7928/1, 7928/2, 7928/3, 7929, 7930/1, 7931, 7932, 

7933, 7934, 7935, 7936, 7937/1, 7937/2, 7938/1, 7938/2, 

7938/3, 7939/1, 7939/2, 7939/3, 7939/4, 7940, 7941, 7942, 

7943/1, 7943/2, 7943/3, 7943/4, 7943/5, 7945, 7946/1, 

7946/2, 7947, 7948/1, 7948/2, 7949, 7951/1, 7951/2, 

7951/3, 7951/4, 7951/5, 7951/6, 7951/7, 7951/8, 7951/9, 

7951/10, 7951/11, 7951/12, 7951/13, 7951/14, 7951/15, 

7952, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957/1, 7957/2, 7957/3, 

7957/4, 7957/5, 7958/1, 7958/3, 7959, 7960, 7961, 7962, 

7963, 7964/1, 7964/2, 7964/3, 7964/4, 7964/5, 7964/6, 

7964/7, 7964/8, 7964/9, 7965/1, 7965/2, 7965/3, 7965/4, 

7965/5, 7965/6, 7965/7, 7965/8, 7966, 7967, 7968/1, 

7968/2, 7968/3, 7968/4, 7968/5, 7968/6, 7968/7, 7968/8, 

7969/1, 7969/2, 7970/1, 7970/2, 7970/3, 7970/4, 7971/1, 

7971/2, 7971/3, 7971/4, 7972/1, 7972/2, 7972/3, 7972/4, 

7972/5, 7972/6, 7973/1, 7973/2, 7974/1, 7974/2, 7974/3, 

7975, 7976, 7977/1, 7977/10, 7977/11, 7977/12, 7977/13, 

7977/14, 7977/15, 7977/16, 7977/17, 7977/18, 7977/2, 

7977/20, 7977/21, 7977/22, 7977/23, 7977/24, 7977/25, 

7977/26, 7977/27, 7977/28, 7977/29, 7977/3, 7977/30, 

7977/31, 7977/32, 7977/33, 7977/34, 7977/35, 7977/36, 

7977/37, 7977/38, 7977/4, 7977/5, 7977/6, 7977/7, 7977/8, 

7977/9, 7978, 7979, 7980, 7981/1, 7981/2, 7982, 7983/1, 

7983/2, 7983/4, 7984, 7985/1, 7985/2, 7986, 7987/1, 

7987/2, 7988, 7989/1, 7989/2, 7990, 7991/1, 7991/2, 7992, 

7993/1, 7993/2, 7994, 7995/1, 7995/2, 7996, 7997/1, 

7997/2, 7998, 7999, 8000/1, 8000/2, 8000/3, 8000/4, 

8000/5, 8000/9, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 

8007/1, 8007/2, 8007/3, 8008, 8012, 8013, 8014, 8015, 

8016, 8017, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022, 8023/1, 8023/2, 

8023/3, 8023/4, 8023/5, 8023/6, 8023/7, 8023/8, 8024, 

8025, 8026/3, 8033(дио парцеле пута), 8087, 8088, 

8089/1, 8089/2, 8089/3, 8090/1, 8090/2, 8091, 8092, 8093, 

8094, 8095, 8096, 8097, 8152(дио парцеле ријеке Босне), 

8156/1(дио парцеле), 8157/1, 8158/1(дио парцеле 

канала), 8159/1(дио парцеле потока Лјешањ), 8161/3, 

8224(дио парцеле), 8225/1, 8525/12, 8225/15, 8225/16, 

8225/2, 8225/6, 8225/7, 8225/8, 8241/1, 8241/2(дио 

парцеле), 8242/1(дио парцеле), 8259(дио парцеле пута), 

8260(дио парцеле пута), 8261(дио парцеле пута), 

8266(дио парцеле пута), 8267(дио парцеле), 8268, 

8269/1(дио парцеле), 8275(дио парцеле пута), 8277, 

860(улица Добојске бригаде и Радничко насеље дио). 

 

3.2. Парцеле које се налазе у широј зони 

санитарне заштите јавних изворишта 

“Руданка” – К.о. Велика Буковица су 

издвојене по Катастарским општинама како 

слиједи: 

 

 

1120/1, 1120/2, 1120/3, 1120/4, 1120/5, 1121, 1122, 

1123/1, 1123/2, 1124/1, 1124/2, 1124/3, 1125, 1126, 1127, 

1128, 1129, 1130/1, 1130/2, 1130/3, 1131, 1132, 1133, 

1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140 , 1141, 2025(дио 

парцеле), 2026/1(дио парцеле пута), 2044(дио парцеле 

потока Поповац), 739, 740, 741, 742/1, 742/2, 743/1, 

743/2, 743/3, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750/1, 750/2, 

750/3, 751/1, 751/2, 751/3, 751/4, 752, 755, 756(дио 

парцеле пута), 760/1 (дио парцеле), 760/4, 760/5, 761/1, 
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761/2, 762/1, 762/2, 762/3, 762/4, 762/5, 762/6 ,762/7, 

818/1(дио парцеле), 818/2, 818/4, 818/5, 818/6, 818/7(дио 

парцеле), 819, 820/1, 820/2, 821/1, 821/2, 821/3, 822/1, 

822/2, 822/3, 823/1, 823/2, 823/3, 823/4, 824, 825, 

826/1(дио парцеле), 826/2, 826/4, 826/6, 826/7, 828(дио 

парцеле), 829, 830, 831/1, 831/2, 831/3, 832, 833, 834, 

835, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846/1, 

846/2, 846/3, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853. 

 

 

4 . ПОЈАС САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ 

 

  Члан 9. 

 

Појасеви санитарне заштите се уводе око потисних 

цјевовода, резервоара и црпних станица у водоводном 

систему града Добоја,  а који чине својеврсну ''кичму'' 

цијелог водоводног система, и чија би блокада приступа 

њима, могућа оштећења (намјерна или случајна), и сл. 

довела до значајних проблема и застоја у 

водоснабдијевању потрошача на већим или мањим 

дијеловима конзумног подручја у осјетном временском 

периоду.  

  

Појасеви санитарне заштите уводе се: 

1. Дуж потисног цјевовода који воду од бунара са 

изворишта ''Руданка'' води до црпне станице 

''Руданка''  у  дужини од око 1950 метара, 

2. око црпне станице ''Руданка'', 

3. око црпне станице ''Луке'', 

4. дуж потисног цјевовода PVC DN 250 mm црпна 

станица ''Руданка'' – мјесто спајања у граду Добоју 

на углу ул. Светог Саве и Кнеза Милоша, са 

потисним цјевоводом који иде из ЦС ''Луке'', у 

дужини око 8200 метара, 

5. дуж потисног цјевовода LŽ 350mm дужине око 

2500 метара који иде од црпне станице ''Луке'' 

према граду, 

6. дуж потисног цјевовода PVC DN 225 mm црпна 

станица ''Луке'' - резервоар ''Рајчиновац'', укупне 

дужине око 1580 метара, 

7. око резервоара ''Рајчиновац'', 

8. потисни цјевовод LŽ 200mm резервоар 

''Рајчиновац'' - резервоар ''Хумка' укупне дужине 

око 1048 метара, 

 

9. око резервоара ''Хумка'',  

10. дуж потисног цјевовода ACC Ø150 mm резервоар 

''Рајчиновац'' – резервоар ''Крчевине I'', укупне 

дужине око 357 метара 

11. око резервоара ''Крчевине I'' 

12. дуж потисног цјевовода PVC DN 110mm 

резервоар ''Крчевине I'' – резервоар ''Крчевине II'', 

укупне дужине око 712 метара 

13. око резервоара ''Крчевине II'' 

14. дуж потисног цјевовода АCC Ø150mm који води 

воду из града ка потрошачима са друге стране 

ријеке Босне (Пољице, Липац, итд) на потезу oд 

шахта на углу Светог Саве и Кнеза Милоша – шахт 

ког жељезнишке станице – Пољице (крај ул. 

Озренских српских бригада), укупне дужине око 

2100 метара 

15. дуж потисног цјевовода PVC DN 160mm који 

води воду од шахта код жељезнишке станице ка 

градској топлани , укупне дужине око 570 метара 

16. дуж потисног цјевовода АCC Ø150mm  (НБ-8 – Б-

7), АCC Ø200mm (Б-7 – угао ул. Југ Бограда и 

Кнеза Милоша) и АCC Ø150mm  (угао ул. Југ 

Бограда и Кнеза Милоша - црпна станица Добој) 

укупне дужине од око 1650  

17. дуж потисног цјевовода PVC DN 110mm (до 

улице Николе Тесле) и PE DN 160 mm  и PE DN 

225mm (кроз улицу Николе Тесте) који води воду 

од црпне станице Добој ка насељу Макљеновац , 

укупне дужине око 2250 метара 

18. дуж потисног цјевовода PVC DN 110mm од 

мјеста одвајања у насељу Баре са потисног 

цјевовода АCC Ø250mm, према насељу 

Костајница са друге стране ријеке Босне, укупне 

дужине око 3 км метара 

19. дуж потисних цјевовода кови воду  воде ка 

потрошачина у Руданци и Малој Буковици у 

укупној дужини од око 4 км. 

20. Дуж осталих магистралних примарних и 

секундарних цјевовода који воде ка крајним 

потрошачима на територији града Добоја. 

 

Појас санитарне заштите обухвата како сам објекат 

(цјевовод или објекат), односно простор који он 

покрива, тако и минимално два дужна метра око  

објекта за који је појас утврђен. 

 

5. МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ  ЈАВНИХ 

ИЗВОРИШТА “ЛУКЕ”, “УСОРА” И 

“РУДАНКА” 

 

Члан 10. 

Мјере заштите изворишта су прописани „Правилником 

о мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и 

обиљежавања зона санитарне заштите – Службени 

гласник Републике Српске, бр.76/16. У наставку се 

прописују мјере заштите које би требали да обезбједе 

одржив квалитет на изворишту “Луке“, „Усора“ и 

„Руданка“. 
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Члан 11. 

 

5.1. Мјере заштите у Зони непосредне  

заштите    

 

На подручју Зоне непосредне заштите, примјењују се 

поред забрана које се односе на Зону уже заштите и 

Зону шире заштите, и забране свих активности које 

нису везане за планско пружање услуга 

водоснабдјевања и одржавања зоне. Простор Зоне 

непосредне заштите може се у функцији чишћења 

простора, користити само као сјенокос али без употребе 

било које врсте прихрањивања травњака или употребе 

било каквих заштитних средстава за биље и слично. 

 Правно лице које управља системом водоснабдјевања 

који се налази у оквиру Зоне непосредне заштите, мора 

бити надлежно за искључиво коришћење земљишта те 

зоне. 

 

Члан 11. 

 

Режим кретања људи и средстава у Зони непосредне 

заштите врши се искључиво у складу са планом рада 

запослених у објектима у тој зони и у складу са 

потребама одржавања зоне, као и надлежним 

инспекцијским органима и изузетно лицима која се у 

оквиру стручног усавршања упознају са радом 

водовода, о чему се води књига посебне радне 

евиденције. О свим посјетама лица и средстава која 

нису радно ангажована на пословима водоснабдијевања 

у зони, мора се водити посебна евиденција кроз књигу 

посјета. Зона непосредне заштите мора бити заштићена 

од приступа непозваних особа оградом, у којима је 

техничким мјерама обезбјеђена заштита резервоара од 

загађивања. По потреби, обезбјеђење се спроводи и 

чуварском службом, алармним уређајима и другим 

мјерама предвиђеним програмом и планом заштите. 

 

Члан 12. 

 

Лица која стално или повремено раде на објектима 

унутар зоне непосредне заштите морају бити 

подвргнута периодичним љекарским прегледима у 

складу да одговарајућим прописима о санитарној 

заштити. 

 

Члан 13. 

 

5.2. Мјере заштите у Зони уже заштите    

 

На подручју у Зони уже заштите забрањено је: 

1. извођење свих активности које су забрањене у Зони 

шире заштите; 

2. изградом индустријских погона, занатских радњи, 

пољопривредних објеката и складишта 

грађевинског материјала, осим мањих погона који 

не употребљавају и не производе опасне и штетне 

материје; 

3. изградња путева, жељезничких пруга, 

паркиралишта и резервоара било које намјене, 

уколико се за ту дионицу не добије водопривредна 

сагласност или дозвола Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде РС; 

4. изградња колектора канализације, осим 

непропусног, који служи само за објекте који су на 

том подручју; 

5. изградња септичких јама; 

6. изградња рибњака што укључује и рибњаке на 

отвореним водотоцима гдје је директна веза 

површинских и подземних вода; 

7. изградња терена за камповање, спортских терена, 

туристичких и стамбених објеката колективног 

становања; 

8. транспорт радиоактивних или других за воду 

штетних и опасних супстанци, без посебних најава 

и спровођења мјера посебне пратње и заштите кроз 

та подручја, и уз спровођење плана за акцидентна 

загађивања; 

9. свако ускладиштење нафте и нафтних деривата; 

10. свака рударска и грађевинска дјелатност којом се 

оштећује заштитни покров или омогућује отворено 

сакупљање воде; 

11. отварање шљункара и пјешчаника, тресетишта, 

позајмишта глине, засјека, каменолома, 

предузимање било којих пољопривредних и 

шумарских захвата којима би могла бити оштећена 

активна зона тла или смањена дебљина кровине, 

поспјешила или убрзала ерозију тла, осим радњи 

које то спречавају; 

12. постављање торова, осим испаше; 

13. отворено ускладиштење и примјена вјештачког 

ђубрива и других пестицида.  

14. логоровање и купање у површинским водама; 

15. прање возила, радних машина и уређаја, као и 

замјена уља, резервних дијелова и сл.; 

16. отварање нових гробља и укопавање на постојећим 

гробљима; 

17. површинско и дубинско минирање; 

18. употреба тла у пољопривредне сврхе, осим ливада. 

 

Члан 14. 

 

5.3. Мјере заштите у Зони шире заштите    

 

На подручју у Зони шире заштите забрањено је: 

1. упуштање отпадних вода у тло (септичке јаме по 

систему упојних бунара); 

2. изградња објеката базне индустрије који испуштају 

радиоактивне или друге за воду штетне и опасне 

материје или отпадне воде (рафинерије нафте, 

нуклеарни реактори, металопрерађивачки погони, 

хемијске фабрике и друго); 
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3. одлагање, задржавање или одстрањивање увођења 

у подземље радиоактивних супстанци; 

4. одлагање, задржавање, увођења у подземље, за воду 

опасних и штетних супстанци; 

5. изградања цјевовода за течности које су штетне и 

опасне за воду; 

6. ускладиштење радиоактивних и других за воду 

штетних и опасних супстанци, осим ускладиштења 

лож уља за домаћинство и погонског горива за 

пољопривредне машине, ако су спроведене најбоље 

доступне технике, као сигурносне мјере за 

изградњу, довоз, пуњење, ускладиштење и 

употребу; 

7. изградња резервоара и претакалишта за нафту и 

нафтне деривате, радиоактивне и остале за воду 

опасне и штетне материје; 

8. извођење истражних и експлоатационих бушотина 

за нафту, земни гас, минералну воду, радиоактивне 

материје и израда подземних складишта; 

9. отворено ускладиштење и примјена хемијских 

средстава штетних за тло и воду, пестицида и 

средстава за регулисање и раст биља; 

10. коришћење отпадних вода у пољопривреди, 

укључујући и оборинске воде са саобраћајних 

површина, те упуштање ових вода у акумулацију 

или њене притоке; 

11. изградња насеља, болница, одмаралишта, 

индустријских и занатских погона, осим ако се 

отпадне воде из њих не одводе у цијелости 

непропусном канализацијом изван зоне заштите; 

12. изградња сточних, перадарских и других фарми и 

товилишта; 

13. изградња полетно-слетних стаза у ваздушном 

саобраћају; 

14. изградња војних складишта и сличних војних 

објеката; 

15. изхрадња жељезничких и аутобуских станица и 

ауто-транспортних терминала; 

16. изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода и 

уређаја за спаљивање смећа; 

17. изградња нових гробаља и проширење постојећих 

(хуманих и сточних); 

18. формирање депоније чврстог отпада, планирки, 

мрциништа, аутоотпада и старог жељеза; 

19. употреба супстанцала штетних за воду код 

изградње објеката (нпр. смоле, битуменизирани 

супстанцали, шљака и сл.); 

20. пражњење возила за одвоз фекалија; 

21. упуштање у тло расхладних и термалних вода; 

22. отварање ископа у површинском заштитном слоју 

осим на мјестима изградње објеката; 

23. експлоатација минералних сировина (изузев 

подземних вода); 

24. прање возила и замјена уља уз површинске воде и 

напуштене шљунчаре; 

25. напајање стоке из површинских вода и гоњење 

стоке преко водотока; 

26. комерцијални узгој рибе осим биолошког 

одржавања и порибљавања у природним токовима; 

27. крчење шума и друге дјелатности које изазивају 

ерозију тла. 

 

Члан 15. 

 

У појасевима санитарне заштите спроводе се мјере које 

су прописане као највећи доступан стандард за сваки 

конкретан случај, односно као најбоље доступне 

технике, везане за поступак или радњу која је усмјерена 

ка активностима у оквиру Појаса санитарне заштите, 

уколико се односе на објекте који служе за снабдјевање 

становништва водом за пиће, односно води која је 

намјењена људској употреби. 

 

III – НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ МЈЕРА 

ЗАШТИТЕ 

Члан 16. 

 

Јединица Градске управе Добој на чијој је територији 

подручје на коме се налази извориште, а које се по 

количини и квалитету могу користити или се користе за 

снабдјевање становништва водом за пиће, односно која 

се може користити или се користи за људску употребу, 

(одговорни су) одговорна је за спровођење и спроводе 

мјере заштите како је наведено Правилником, а 

дефинисано овом Одлуком, преко својих одговорних 

органа и појединаца. 

 

Одговорност из става 1. овог члана односи се и на сва 

правна и физичка лица на која је Градска управа, 

односно други субјект на законом прописан начин, 

пренијела послове и бригу спровођења мјера заштите у 

складу са овим Правилником. 

 

За спровођење мјера заштите одговорна су и 

министарства надлежна за послове здравства и 

водопривреде у границама надлежности и обавеза које 

су дужни да предузму у складу са одредбама закона, 

Правилником и овом Одлуком. 

У оквиру градске  управе Добој, области које су 

директно повезане за питања  спровођења мјера 

санитарне заштите градског изворишта „Луке“, „Усора“ 

и „Руданка“ су Градоначелник, Одјељење за просторно 

уређење, Одјељење за стамбено комуналне послове. 

 

За границе зона санитарне заштите, односно 

спровођење мјера дефинисаних Програмом санитарне 

заштите и овом Одлуком,  одговорна је Градска управа 

Града Добоја, односно Начелник одјељења за 

просторно уређење и стамбено комуналне послове. 
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Надзор над активностима и поступањима правних лица 

и грађана у погледу придржавања Закона, подзаконских 

аката и ове Одлуке врше водопривредна, здравствно-

санитарна, пољопривредна, урбанистичко-грађевинска 

и еколошка инспекција, те комунална полиција, свака у 

оквиру своје надлежности. 

У вршењу надзора инспектори и друга лица којима је 

повјерено обављање инспекцијских послова, могу 

предузимати превентивне, корективне и репресивне 

радње у складу са законским прописима. 

 

 

IV – KAЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 17. 

 

Новчаном казном у износу од 1000-7000 КМ казниће се  

за прекршај правно лице: 

1. уколико у зони непосредне заштите врши 

активности које нису везане запланско пружање 

услуга водоснабдијевања, односно поступи 

супротно одредби  члана 10. ове Одлуке; 

2. уколико не поступа у складу  са чланом 11. ове 

Одлуке; 

3. уколико не врши љекарске прегледе лица која 

стално или повремено раде у зони непосредне 

заштите у складу  са чланом 12. ове Одлуке; 

4. уколико врши извођење радова, изградњу или 

реконструкцију објеката или обавља активности 

супротне мјерама заштите у зони уже заштите 

изворишта у складу  са чланом 13. ове Одлуке; 

5. уколико врши извођење радова, изградњу или 

реконструкцију објеката или обавља активности 

супротне мјерама заштите у зони шире заштите 

изворишта у складу  са чланом 14. ове Одлуке; 

6. уколико у појасевима санитарне заштите не 

спроводи мјере заштите утврђене чланом 15. ове 

Одлуке ; 

7. уколико не изврши обиљежавање  зона 

непосредне, уже и шире заштите и појасеве 

санитарне заштите изворишта; 

8. уколико не донесе Програм санитарне заштите 

изворишта, а обавља дјелатност која може имати 

утицај на квалитет воде изворишта и ставља у 

промет производе намјењене људкој употреби; 

За прекршаје из овог члана казниће се и одговорно лице 

у правном лину новчаном казном у износу од 100-1800 

КМ. 

За прекршај из овог члана, тачка 4.5.6. и 8. казниће се и 

појединац који самостално обавља дјелатност у 

приватној својини-власник радње новчаном казном у 

износу од 500-3500КМ.  

 

 

 

 

Члан 18. 

 

Новчаном казном у износу од 100-1000 КМ казниће се  

физичко лице за прекршаје: 

1. уколико врши извођење радова, изградњу или 

реконструкцију објеката или обавља активности 

супротне мјерама заштите у зони уже заштите 

изворишта у складу  са чланом 13. ове Одлуке; 

2. уколико врши извођење радова, изградњу или 

реконструкцију објеката или обавља активности 

супротне мјерама заштите у зони шире заштите 

изворишта у складу  са чланом 14. ове Одлуке; 

3. уколико постојећи стамбени или други објекат не 

прикључи на заједничку канализацију или не 

изради септичку јаму према важећим прописима 

или одводњу отпадних вода не врши изван 

граница зона и појасева  санитарне заштите 

изворишта. 

 

V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 19. 

 

Саставни дио ове одлуке су  топографске карте у којима 

су уцртане границе заштитних зона изворишта ,,Луке,, 

,,Усора,, и ,,Руданка,,. 

 

Члан 20. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи  Одлукa 

o санитарној заштити изворишта ,,Луке,, ,,Усора,, и 

,,Руданка,, водоводног система града Добоја ( 

Службени гласник  општине Добој, број 7/11). 

 

Члан 21. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 

објављивања у Службеном гласнику  града Добоја. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-148/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.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   16 . априла 2019. 

године,  донијела: 
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З А К Љ У Ч А К 
 

 

1. Усваја се Извод из записника  са седамнаесте 

редовне сједнице Скупштине Града  Добој 

одржане  21 . марта 2019. године. 

 

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-160/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.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   16. априла 2019. 

године, донијела: 

 
 

З А К Љ У Ч A K 

 

1.  Нацрт Oдлуке о јавним паркиралиштима 

суштински и формално технички је прихватљив 

за даљу скупштинску процедуру. 

 

2. Задужује се Одјељење за стамбено – комуналне 

послове да у складу са Одлуком о јавним 

расправама  у општини Добој („Сл.гласник 

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

јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије 

изнесене на јавној расправи и припреми 

приједлог Одлуке о јавним паркиралиштима. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добоj“ 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-149/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.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   16 . априла 2019. 

године , донијела: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

1.  Усваја се Програм рада Јавне здравствене 

установе „ Дом здравља“  Добој за 2019. годину. 

 

2.  Саставни дио закључка чини Програм рада Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“  Добој за 

2019. годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-150/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.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   16. априла  2019. 

године,  донијела: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

1. Усваја се Програм рада Јавног предузећа 

„Дирекција за изградњу и развој града  

Добој“д.о.о. Добој за 2019. годину. 

 

2. Саставни дио закључка чини Програм рада Јавног 

предузећа „Дирекција за изградњу и развој града  

Добој“д.о.о. Добој за 2019. годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града  Добој“. 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-151/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 
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На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике Српске број  

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

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

Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени 

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

Добој, на сједници одржаној дана   16. априлa 2019. 

године,  донијела: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 

1.  Нацрт Плана и Програма рада Јавне установе 

„Центар за дневно збрињавање дјеце и омладине“ 

Добој за 2019. годину суштински и формално 

технички је прихватљив за даљу скупштинску 

процедуру. 

 

2. Задужује се Јавна установа „Центар за дневно 

збрињавање дјеце и омладине“ 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 Плана и 

Програма рада Јавне установе „Центар за дневно 

збрињавање дјеце и омладине“ Добој за 2019. 

годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добоj“ 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-152/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.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   16. априла 2019. 

године,  донијела: 

 
 

З А К Љ У Ч A K 
 

1. Нацрт Програма активности рјешавања 

проблематике избјеглог, расељеног 

становништва и повратника у 2019. години 

суштински и формално технички је прихватљив 

за даљу скупштинску процедуру. 

 

2. Задужује се Одјељење за изградњу, обнову и 

развој да у складу са Одлуком о јавним 

расправама  у општини Добој („Сл.гласник 

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

јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије 

изнесене на јавној расправи и припреми 

приједлог Програма активности рјешавања 

проблематике избјеглог, расељеног 

становништва и повратника у 2019. години. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добоj“ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-153/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

У складу са чланом 39. став 2 тачка 28. и 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16), чланом 35. став 2. тачка 

28. 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 16. априла 2019.године, донијела: 

 

  

З А К Љ У Ч A K 
 

1. Усваја се Извјештај о раду Градоначелника и 

Градске управе за период 01.01.-

31.12.2018.године. 

 

2. Саставни дио овог Закључка чини Извјештај о 

раду из тачке 1. овог Закључка. 

 

 

3. Овај Закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-154/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

На основу члана 39. став 2 тачка 31. и 82. став 2. Закона 

о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске број  97/16), чланом 35. став 2. тачка 31. и 76. 

Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 

број 1/17), чланом 128.  Пословника о раду Скупштине 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 

1/17),  Скупштина Града  Добој је, на сједници одржаној 

16. априла 2019. године, донијела: 
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З А К Љ У Ч A K 

 

1. Усваја се Извјештај о раду у органима предузећа 

који обављају комуналне дјелатности за период 

01.01.-31.12.2018. године. 

 

2. Саставни дио овог Закључка чини Извјештај о 

раду из тачке 1. овог Закључка. 

 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-155/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.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  16. априла 2019. 

године,  донијела: 

  

З А К Љ У Ч A K 

 

1. Усваја се Извјештај о реализацији Програма 

заједничке комуналне потрошње за 2018. 

годину. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о 

реализацији Програма заједничке комуналне 

потрошње за 2018. годину. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-156/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.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  16. априла 2019. 

године,  донијела: 

 

 

З А К Љ У Ч A K 
 

1. Усваја се Извјештај о утрошку средстава 

прикупљених од концесионих накнада у 2018. 

години. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о 

утрошку средстава прикупљених од концесионих 

накнада у 2018. години. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-157/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.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  16. априла 2019. 

године,  донијела: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 
 

1. Усваја се Извјештај о остваривању програма 

одржавања, заштите, реконструкције и изградње 

локалних путева у току 2018. године. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о 

остваривању програма одржавања, заштите, 

реконструкције и изградње локалних путева у 

току 2018. године. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-158/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 
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На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике Српске број  

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

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

Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени 

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

Добој, на сједници одржаној дана  16. априла 2019. 

године,  донијела: 
 

З А К Љ У Ч A K 
 

1. Усваја се Извјештај о остваривању програма 

одржавања, санације и реконструкције 

водопривредних објеката и водотокова у току 

2018. године. 

 

2. Саставни дио закључка чини Извјештај о 

остваривању програма одржавања, санације и 

реконструкције водопривредних објеката и 

водотокова у току 2018. године. 

 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-159/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.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  16.04.2019. године, 

донијела: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

„Агенције за мала и средња предузећа Града Добој“ 

Добој 

 

 

1. Предраг Ђурић, дипломирани економиста, 

вршилац дужности директора „Агенције за мала 

и средња предузећа Града Добој“ Добој 

разрјешава се са даном 30.04.2019. године. 

 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу акта надлежног органа. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Добој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби 

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

109/12) одређено је да директоре јавне установе именује 

и разрјешава оснивач установе .  Поступајући по 

достављеном приједлогу, те обзиром на истек времена 

на које је напријед наведени 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: 01-013-164/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.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  16.04.2019. године, 

донијела: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора 

Фондације „Центар за дјецу и омладину са 

сметњама у развоју“Добој 

 

 

1. Александар Гогановић, дипломирани 

политиколог, вршилац дужности директора 

Фондације „Центар за дјецу и омладину са 

сметњама у развоју“ Добој разрјешава се са даном 

30.04.2019. 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. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби 

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

109/12) одређено је да директоре јавне установе именује 

и разрјешава оснивач установе, .  Поступајући по 

достављеном приједлогу, за разријешење напријед 

наведеног вршиоца дужности директора Фондације 

„Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју“ 

Добој, Скупштина Града Добој одлучила је као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења може 

се поднијети тужба Окружном суду у  Добоју у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-163/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.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 16. априла 2019. године, донијела: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности предсједника 

привременог Управног одбора Јавне  предшколске 

установе “Мајке Југовић“ Добој 

 

 

1. Разрјешава се вршилац дужности предсједника 

Управног одбора Јавне предшколске установе “ 

Мајке Југовић“ Добој, како слиједи: 

- Мишо Божичковић, дипломирани економиста 

 

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. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-165/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.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 16. априла 2019. године, донијела: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности члана из реда 

васпитача привременог Управног одбора Јавне  

предшколске установе “Мајке Југовић“ Добој 

 

 

1. Разрјешава се вршилац дужности члана из реда 

васпитача Управног одбора Јавне предшколске 

установе “ Мајке Југовић“ Добој, како слиједи: 

- Сузана Лукић, дипломирани васпитач 

 

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. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-166/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.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  16.04.2019. године, 

донијела: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора 

„Агенције за мала и средња предузећа Града Добој“ 

Добој 

 

 

1. Александар Гогановић, дипломирани 

економиста, именује се за вршиоца дужности 

директора „Агенције за мала и средња предузећа 

Града Добој“ Добој са даном 01.05.2019. године. 

 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу акта надлежног органа. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Добој. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби 

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

109/12) одређено је да директоре јавне установе именује 

и разрјешава оснивач установе .  Поступајући по 

достављеном приједлогу, те обзиром да напријед 

наведени испуањава све услове за именовање као 

вршилац дужности, Скупштина Града Добој одлучила 

је као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења може 

се поднијети тужба Окружном суду у  Добоју у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-167/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.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  16.04.2019. године, 

донијела: 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора 

Фондације „Центар за дјецу и омладину са 

сметњама у развоју“Добој 

 

 

1. Владимир Марковић, дипломирани економиста, 

именује се за вршиоца дужности директора 

Фондације „Центар за дјецу и омладину са 

сметњама у развоју“ Добој са даном 01.05.2019. 

године. 

 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу акта надлежног органа. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Добој. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби 

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

109/12) одређено је да директоре јавне установе именује 

и разрјешава оснивач установе .  Поступајући по 

достављеном приједлогу, те обзиром да напријед 

наведени испуањава све услове за именовање као 

вршилац дужности, Скупштина Града Добој одлучила 

је као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења може 

се поднијети тужба Окружном суду у  Добоју у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

  

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-168/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.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 16. априла 2019. године, донијела: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности предсједника 

привременог Управног одбора Јавне  предшколске 

установе “Мајке Југовић“ Добој 

 

 

1. Именује се вршилац дужности предсједника 

Управног одбора Јавне предшколске установе “ 

Мајке Југовић“ Добој, како слиједи: 

- Сузана Давидовић, пословно-правни техничар 

 

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. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-169/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.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 16. априла 2019. године, донијела: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности члана из реда 

васпитача привременог Управног одбора Јавне  

предшколске установе “Мајке Југовић“ Добој 

 

1. Именује се вршилац дужности члана из реда 

васпитача Управног одбора Јавне предшколске 

установе “ Мајке Југовић“ Добој, како слиједи: 

- Вања Ачкар, дипломирани васпитач 

 

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. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-170/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 16.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

II  

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

 

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

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

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

захтјеву Одјељења за просторно уређење Градске 

управе Добој број 05-586/18 од 28.12.2018. 

градоначелник  д о н о с и 
 

 

ОДЛУКУ 

о покретању  поступка јавне набавке  радова  - 

„Радови на уређењу до грађевинске парцеле 

означене као к.ч. бр. 4999/16 (нови премјер), што 

одговара к.ч. бр. 509/32 (стари премјер), све КО 

Добој за изградњу СПО у ул. Војводе Мишића у 

Добоју – топловод и топлотна подстаница“  

путем отвореног поступка набавке 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке –  

„Радови на уређењу до грађевинске парцеле означене 

као к.ч. бр. 4999/16 (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 

509/32 (стари премјер), све КО Добој за изградњу СПО 

у ул. Војводе Мишића у Добоју – топловод и топлотна 

подстаница“ 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 47.345,00 КМ (словима: 

четрдесетседамхиљадатристачетрдесетпетконвертибил

нихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја  и теретиће буџетску позицију 511 

100.                                                                   

Члан 3. 

 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног 

поступка, а поступак јавне набавке  провести ће се у 

складу са Законом о јавним набавкама БиХ. 

                                                                        

Члан 4. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 
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Члан 5. 

 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне 

набавке. 

Члан 6. 

 

Саставни дио ове одлуке је захтјев  Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој број 05-

586/18 од 28.12.2018. 

                                                                      

 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно се 

руководио чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом јавних набавки за 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: 02-404-1-229/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Добој: 27.03.2019.год.                       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 

изградњу, обнову и развој Градске управе Добој број 

10/91-3-15/19 од 06.3.2019.  градоначелник   

д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке –  

„Извођење грађевинских радова на објекту 

Меџлиса у Добоју“ 

 путем отвореног поступка набавке 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке – 

„Извођење грађевинских радова на објекту Меџлиса у 

Добоју“ путем отвореног поступка набавке. 
 

                                            

 

 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 57.200,00 КМ (словима: 

педесетседамхиљададвјестоконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су од 

стране Министарства за људска права и избјеглице, 

Фонда за повратак БиХ, Одлука о избору пројеката 

обнове и изградње комуналне и социјалне 

инфраструктуре на просторима гдје живе расељена 

лица и повратници за 2017.“ бр. К-12-41-1-2438-3/18 од 

27.8.2018., објављена у „Сл.гл. БиХ“ бр. 62/18  којом се 

Граду Добоју одобравају средства у износу од 50.000,00 

КМ за изградњу зграде Меџлиса у Добоју – Споразум о 

сарадњи за реализацију пројеката обнове и изградње 

комуналне и социјалне инфраструктуре на просторима 

гдје живе расељена лица и повратници из средстава за 

2017. (наш број 02-022-1557/18 од 14.9.2018.). 

Преостали износ средстава финансира се из буџета 

Града Добоја. 
 

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 

10/91-3-15/19 од 06.3.2019.   
 

Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  се 

руководио чињеницом да су за предложену набавку 

обезбијеђена средства од стране Министарства за 

људска права и избјеглице, Фонда за повратак БиХ, 

Одлука о избору пројеката обнове и изградње 

комуналне и социјалне инфраструктуре на просторима 

гдје живе расељена лица и повратници за 2017.“ бр. К-

12-41-1-2438-3/18 од 27.8.2018., а остататак средстава 

из буџета Града, да  је реално процијењена вриједност 

набавке на тржишту, те  предложена одговарајућа врста 

поступка јавне набавке. 
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На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

                                                                                       

Број: 02-404-1-234/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Добој: 28.03.2019.год.                       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 

пољопривреду Градске управе Добој број 13/33-1-15/19 

од 26.3.2019.  градоначелник   

д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке –  

„Пружање услуга израде Основе заштите, уређења 

и коришћења пољопривредног земљишта за 

територију града Добоја“ 

 путем отвореног поступка набавке 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке – 

„Пружање услуга израде Основе заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта за територију 

града Добоја“ путем отвореног поступка набавке. 

 

                                         Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 70.794,00 КМ (словима: 

седамдесетхиљадаседамстодеведесетчетириконвертиб

илнемарке). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у  

буџету Града Добоја 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. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.             

                                                          

Члан 5. 

 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне 

набавке. 

 

 

Члан 6. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за 

пољопривреду Градске управе Добој број 13/33-1-15/19 

од 26.3.2019. 

 

                                         

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

                              О б р а з л о ж е њ е 
 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  се 

руководио чињеницом да је предметна набавка 

планирана Планом јавних набавки, 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: 02-404-1-241/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Добој: 29.03.2019.год.                       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 

Захтјеву Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности Градске управе Добој, број 04/30-1-307/19 

од 26.3.2019.  градоначелник  д о н о с и 
 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке – 

 „Извођење радова на изградњи водоводног система 

насеља „Брђани“ у МЗ Осјечани“ 

 путем отвореног поступка набавке 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке – 

„Извођење радова на изградњи водоводног система 

насеља „Брђани“ у МЗ Осјечани“ путем отвореног 

поступка набавке. 

 

                                        Члан 2. 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 192.800,00 КМ (словима: 

стодеведесетдвијехиљадеосамстоконвертибилнихмара

ка). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града и теретиће буџетску позицију 412 500. 
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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.             

                                                          

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 04/30-1-307/19 од 26.3.2019. 

 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

                              О б р а з л о ж е њ е 

 
 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  се 

руководио чињеницом да су за предложену набавку 

обезбијеђена средства у буџету Града, да је реално 

процијењена вриједност набавке на тржишту, те  

предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

                                                                                       

Број: 02-404-1-242/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Добој: 29.03.2019.год.                       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 07-37-26-223/19 од 18.3.2019.  градоначелник  д о н 

о с и 
 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке –  

„Извођење радова на изградњи елекроенергетске 

инсталације у наставку улице Цара Душана  до 

Сфоровог пута у Добоју“  

 путем отвореног поступка набавке 

 

Члан 1. 

 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке – 

„Извођење радова на изградњи елекроенергетске 

инсталације у наставку улице Цара Душана  до 

Сфоровог пута у Добоју“  

 путем отвореног поступка набавке. 

 

                                         Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 96.000,00 КМ (словима: 

деведесетшестхиљадаконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 511 

100. 
 

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 

стамбено – комуналне послове Градске управе Добој 

број 07-37-26-223/19 од 18.3.2019.   

 

                                          Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

                              О б р а з л о ж е њ е 

 
 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  се 

руководио чињеницом да су за предложену набавку 

обезбијеђена средства у буџету Града, да  је реално 

процијењена вриједност набавке на тржишту, те  

предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

                                                                                       

Број: 02-404-1-243/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Добој: 29.03.2019.год.                       Борис Јеринић,с.р 
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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. 04/30-

1-332/19 од 03.4.2019.  градоначелник  д о н о с и 
 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке – „Извођење 

радова на санацији пословних просторија бр. 18 у 

пасажу у Добоју“ 

 путем конкурентског захтјева 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава  се покретање поступка јавне набавке – 

„Извођење радова на санацији пословних просторија 

бр. 18 у пасажу у Добоју“ путем конкурентског захтјева. 

 

                                         Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 33.500,00 КМ (словима: 

тридесеттрихиљадепетстоконвертибилнихмарака). 

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. 04/30-1-332/19 од 03.4.2019. 

 

                                          Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

                                

О б р а з л о ж е њ е 
 

 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  се 

руководио чињеницом да су за предложену набавку 

обезбијеђена средства у буџету Града, да  је реално 

процијењена вриједност набавке на тржишту, те  

предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

                                                                                       

Број: 02-404-1-258/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Добој: 05.04.2019.год.                       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 

захтјеву Одјељења за просторно уређење Градске 

управе Добој број 05-137/19 од 28.3.2019. 

градоначелник  д о н о с и 
 

 

ОДЛУКУ 

о покретању  поступка јавне набавке  радова  - 

„Радови на уређењу до грађевинске парцеле 

означене као к.ч. бр. 6687/2 (нови премјер), што 

одговара к.ч. бр. 359/7 (стари премјер), све КО 

Добој за изградњу СПО „Омега у Добоју – вреловод 

и топлотна подстаница“  

путем отвореног поступка набавке 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке –  

„Радови на уређењу до грађевинске парцеле означене 

као к.ч. бр. 6687/2 (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 

359/7 (стари премјер), све КО Добој за изградњу СПО 

„Омега у Добоју – вреловод и топлотна подстаница“ 

путем отвореног поступка набавке. 

 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 58.802,00 КМ (словима: 

педесетосамхиљадаосамстодвијеконвертибилнемарке). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја  и теретиће буџетску позицију 511 

100.              

                                          Члан 3. 

 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног 

поступка, а поступак јавне набавке  провести ће се у 

складу са Законом о јавним набавкама БиХ. 

                           

                                          Члан 4. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.                  

 

                                         Члан 5. 

 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне 

набавке. 
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Члан 6. 

 

Саставни дио ове одлуке је захтјев  Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој број 05-

137/19 од 28.3.2019. 

                                                                      

                                                                        

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно се 

руководио чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом јавних набавки за 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: 02-404-1-254/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Добој: 03.04.2019.год.                       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 

захтјеву Одјељења за просторно уређење Градске 

управе Добој број 05-149/19 од 01.4.2019. 

градоначелник   

д о н о с и 
 

 

ОДЛУКУ 

о покретању  поступка јавне набавке  радова  - 

„Извођење радова на огранку магистралног 

вреловода код „Брчко гаса“ у Добоју“ 

путем отвореног поступка набавке 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке –  

„Извођење радова на огранку магистралног вреловода 

код „Брчко гаса“ у Добоју“  путем отвореног поступка 

набавке. 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 114.320,00 КМ (словима: 

сточетрнаестхиљадатристодвадесетконвертибилнихма

рака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја из кредитних средстава. 

                                                            

Члан 3. 

 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног 

поступка, а поступак јавне набавке  провести ће се у 

складу са Законом о јавним набавкама БиХ. 

                           

                                         Члан 4. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.                  

 

                                          

 

Члан 5. 

 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне 

набавке. 

Члан 6. 

 

Саставни дио ове одлуке је захтјев  Одјељења за 

просторно уређење Градске управе Добој број 05-

149/19 од 01.4.2019. 

                                                                      

                                        Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно се 

руководио чињеницом да су за предложену набавку 

обезбијеђена средства у буџету Града из кредитних 

средстава, 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: 02-404-1-257/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Добој: 05.04.2019.год.                       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 
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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  ПДВ-

а износи 21.300,00 КМ (словима: 

двадесетједнахиљадатристaконвертибилнихмарака). 

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. 04/30-1-337/19 од 05.4.2019.. 

 

                                          Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

                               О б р а з л о ж е њ е 

 
 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  се 

руководио чињеницом да је 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 РАДА 

ДОБОЈ 

                                                                                       

Број: 02-404-1-256/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Добој: 05.04.2019.год.                       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 привреду и друштвене дјелатности 

Градске управе Добој број 04/30-1-334/19 од 04.4.2019.  

градоначелник  д о н о с и 
 

 

 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 

 „Израда пројекта адаптације, санације и 

унапређења инфраструктуре  

фудбалског стадиона у Добоју“ 

 путем директног споразума 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

„Израда пројекта адаптације, санације и унапређења 

инфраструктуре фудбалског стадиона у Добоју“ путем 

поступка директног споразума. 
 

                                         Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а 

износи 5.940,00 КМ.  

(Словима: 

петхиљададеветсточетрдесетконвертибилнихмарака).  

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја за 2019.  и теретиће буџетску 

позицију 511 200. 
 

                                          Члан 3. 

 

Јавна набавка  спровести ће се путем директног 

споразума. 

Члан 4. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности Градске управе 

Добој број 04/30-1-334/19 од 04.4.2019. 

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добој. 

 

        

О б р а з л о ж е њ е 

 

При доношењу ове одлуке, уговорни орган руководио 

се чињеницом да су за предметну набавку обезбијеђена 

средства у буџету Града, да је реално процијењена 

вриједност набавке на тржишту, те да је предложена 

одговарајућа врста поступка јавне набавке. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

                                                                                       

Број: 02-404-1-273/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Добој: 10.04.2019.год.                       Борис Јеринић,с.р 

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

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

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

Захтјеву Одјељења за финансије Градске управе Добој 

број 06/403-167/19 од 09.4.2019. градоначелник д о н о 

с и 
 

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке -  

„Кредитно задужење Градске управе Добој у износу 

од 4.350.000,00 КМ“ 

путем отвореног поступка набавке 
 

 

   Члан 1. 

 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке - 

„Кредитно задужење Градске управе Добој у износу од 

4.350.000,00 КМ“ путем отвореног поступка набавке. 
 

 

                               Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи  1.229.440,00 КМ.  

(словима: 

милиондвјестодвадесетдеветхиљадачетристочетрдесет

конвертибилнихмарака).  

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 413 

300. 

Члан 3. 

 

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног 

поступка са међународном објавом у складу са Законом 

о јавним набавкама БиХ. 
 

Члан 4. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

   

                                         Члан 5. 

 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне 

набавке.     

Члан 6. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев градоначелнику 

Одјељења за финансије Градске управе Добој број 

06/403-167/19 од 09.4.2019. 
 

    Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добоја“. 

                                 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
 

При доношењу Одлуке, уговорни орган  руководио се 

чињеницом  да је реално процијењена   вриједност 

набавке, да су обезбијеђена средства за исплату, те 

предложена одговарајућа врста поступка.  

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је 

као у члану 1. ове одлуке. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

                                                                                       

Број: 02-404-1-279/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Добој: 11.04.2019.год.                       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 

захтјеву Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1-343/19 од 

08.4.2019.  градоначелник  д о н о с и 
 

 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке –  

„Извођење радова на насипању локалних путева у 

Мјесним заједницама:  Љескове Воде, Мали и 

Велики Прњавор, Станови, Которско, Трњани, 

Осјечани, Горња и Доња Палежница, Осојница, 

Бољанић, Доња и Горња Пакленица“ 

 путем отвореног поступка 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

„Извођење радова на насипању локалних путева у 

Мјесним заједницама: Љескове Воде, Мали и Велики 

Прњавор, Станови, Которско, Трњани, Осјечани, Горња 

и Доња Палежница, Осојница, Бољанић, Доња и Горња 

Пакленица“  путем отвореног поступка 

 

                                        Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 129.600,00 КМ (словима: 

стодвадесетдеветхиљадашестоконвертибилнихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђена су од 

стране Владе Републике Српске, Одлука о усмјеравању 

средстава за санацију локалних путева на подручју 

града Добој бр. 04/1-012-2-2327/18 од 06.9.2018. 
 

 

Члан 3. 

 

Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка, 

те ће се поступак јавне набавке  провести у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ. 
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Члан 4. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.             

                                                        

Члан 5. 

 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне 

набавке. 

 

         

Члан 6. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности Градске управе 

Добој бр. 04/30-1-343/19 од 08.4.2019. 

 

                                         Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

                             О б р а з л о ж е њ е 

 
 

При доношењу Одлуке Уговорни орган  посебно  се 

руководио чињеницом да је предметна набавка 

планирана у 2019. Планом јавних набавки, да су за 

предложену набавку обезбијеђена средства од стране 

Владе Републике Српске, 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: 02-404-1-283/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Добој: 15.04.2019.год.                       Борис Јеринић,с.р 

 

III 

ОГЛАСИ 

 

 

ОГЛАС 

 
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој на 

основу рјешења број 07-372-1-4/19 од 25.03.2019. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 

576/6 упис промјене лица овлашћених за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у улици Солунских 

добровољаца број 23, Добој са сљедећим подацима: 

 Врши се промјена лица овлаштеног за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у ул. Солунских 

добровољаца број 23, у Добоју, из Регистра се бришу 

Тубић Милан и Танасић Желимир а као нова лица 

овлаштена за заступање Заједнице уписују се: 

Бајкановић Славиша заступа Заједницу самостално и 

без ограничења и Божичковић Синиша заступа 

заједницу самостално и без ограничења.                
  

 

 

 

 ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

Број:07-372-1-4/19                   В.Д  Начелник одјељења                                           

Добој, 25.03.2019.                                Дарио Лазић, с.р 
__________________________________________________________________ 

 

             

   

 ОГЛАС 
 

 

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој на 

основу рјешења број 07-372-1-6/19 од 29.03.2019. 

године, извршио је у регистру заједница етажних 

власника стамбених зграда, у регистарском листу број: 

577/6 упис   промјене лица овлашћених за заступање 

Заједнице етажних власника зграде у улици 

Карађорђева број 48/Л-1 у Добоју са сљедећим 

подацима: 

              Врши се промјена лица овлаштеног за 

заступање Заједнице етажних власника зграде у улици 

Карађорђева број 48/Л-1 у Добоју, из регистра се брише 

ранији заступник: Ерић Данијела а у регистар се уписује 

ново лице овлашћено за заступање: Пољчић Мирјана, 

заступа заједницу самостално и без ограничења.          

                

  

 

 ГРАД ДОБОЈ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

Број:07-372-1-6/19                     В.Д  Начелник одјељења                                           

Добој, 29.03.2019.                                 Дарио Лазић, с.р 

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

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

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

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

општине Добој” је уписан у Регистар јавних гласила под редним бројем 143. 
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