
 

 

 

 

I   

АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 46.,47.,48 и 49. став 2  Закона о 

буџетском систему Републике Српске  ( Сл. Гласник 

Републике Српске бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16 ), 

Закона о локалној самоуправи члан 39. став. 2 тачка 4 

(Службени гласник РС бр.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 30. aприла 2019.године ,  донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о годишњем обрачуну  буџета града Добојa 

за 2018. годину 

 

Члан 1. 

Усваја се годишњи обрачун буџета града Добојa за 

2018. годину са укупним приходима и извршеним 

распоредом прихода (расходима) по билансу буџета и 

то: 

 

 Укупна буџетска средства  35.484.531 КМ  

 

- остварени порески приходи текуће године                                                   

 22.685.676 КМ 

- остварени непорески приходи текуће године       

7.302.557 КМ 

- грантови        

 287.161 КМ 

- трансфери између различитих јединица власти      

1.051.884 КМ 

- примици за нефинансијску имовину         

537.945 КM 

- примици од задужења     

 2.697.709 КМ 

- остали примици         

921.599 КМ 

  

 Укупно извршени расходи  36.923.202 КМ  

 

- расходи за лична примања   

  8.968.160 КМ 

- расходи по основу коришћења роба и услуга                           

5.383.213 КМ 

- текући расходи финансирања и др.финансијски 

трошкови    

                                                                      1.039.512 КМ 

- субвенције        

636.446 КМ 

- грантови   

9.560.748 КМ 

- дознаке на име социјалне заштите                                             

2.519.722 КМ 

- расходи финансирања и други финансијски трошкови 

између јединица власти         

14.851 КМ 

БРОЈ 4 30. 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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- расходи по судским рјешењима                                                    

278.631 КМ 

 -трансфери између и унутар јединица власти                                 

76.097 КМ 

- издаци за нефинансијски имовину       

4.125.193 КМ 

- издаци за финансијску  имовину            

 5.000 КМ 

- Издаци за отплату дугова                                                

3.359.582 КМ 

 - остали издаци                             

956.047 КМ            

  Разлика између буџетских прихода  и расхода 

(дефицит)… 1.438.671 КМ 

 

Члан 2. 

 

Извјештај о извршењу буџета града Добој за 2018. 

годину по врстама прихода и распоред прихода по 

eкономским категоријама, као и посебни дио распореда 

средстава по организационо-функционалној 

класификацији саставни су дио ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику града Добој». 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-184/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 30.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

На основу члана 39. став 1. тачка 2) Закона о локалној 

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

члана 20. став 3. Закона о комуналним дјелатностима 

Републике Српске („Службени гласник РС“, број: 

124/11 и 100/17), и члана 128. Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“, бој: 1/17), Скуштина Града Добоја  на сједници 

одржаној 30. априла 2019. године, донијела је: 

 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на корекцију цијене воде и 

канализације 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност предузећу „Водовод“ а.д. Добој на 

Одлуку о усвајању приједлога о корекцији цијене воде 

и канализације број 03-411-3368/19 од 19.04.2019. 

године. 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-183/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 30.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 

На основу члана 39. став 1. тачка 2) Закона о локалној 

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

члана 20. став 3. Закона о комуналним дјелатностима 

Републике Српске („Службени гласник РС“, број: 

124/11 и 100/17), и члана 128. Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“, бој: 1/17), Скуштина Града Добоја  на сједници 

одржаној 30. aприла 2019. године, донијела је: 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на   

висину тарифних ставова- цијена 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност предузећу „Градска топлана“ а.д. 

Добој на Одлуку о висини тарифних ставова-цијена из 

одлуке о Тарифном систему број: 962/19 од 19.04.2019. 

године. 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-185/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 30.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 
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На основу члана 39. став 1. тачка 2) Закона о локалној 

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

члана 20. став 3. Закона о комуналним дјелатностима 

Републике Српске („Службени гласник РС“, број: 

124/11 и 100/17), и члана 128. Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник Града 

Добој“, бој: 1/17), Скуштина Града Добоја  на сједници 

одржаној 30. aприла 2019. године, донијела је: 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на повећање цијене услуга 

прикупљања и одвожења комуналног отпада са 

територије Града Добој 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност комуналном предузећу „Прогрес“ 

а.д. Добој на повећање цијене услуга прикупљања и 

одвожења комуналног отпада са територије Града 

Добој за 10% . 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-186/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 30.04.2019.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 

30. априла  2019. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о усвајању измјене  дијела регулационог плана 

„Центар“ Добој – ревизија, блок 2. 

 

Члан 1. 

Усваја се измјена  дијела регулационог плана „Центар“  

Добој – ревизија, блок 2.  (у даљем тексту:  План). 

Члан 2. 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког 

дијела. План  садржи: 

I. ОПШТИ ДИО 

 

II. ТЕКСТУАЛНИ ДИО 

А.  Уводни дио 

Б.  Анализа и оцјена стања 

В.  Проблеми стања и циљеви просторног развоја 

Г.  Концепт (Програм) Плана 

 

III. ГРАФИЧКИ ДИО 

1. Геодетска подлога – постојеће стање 

1а. Валоризација постојећег грађевинског фонда 

           - Спратност и намјена објеката  

1б.Валоризација постојећег грађевинског фонда 

      - Бонитет  

1в. Функционална организација постојеће јавне 

инфраструктуре 

     2.Карта власничке структуре 

     3. Оцјена природних и створених услова  

     4. Извод из измјене дијела Регулационог плана 

„Центар“ Добој  

         – ревизија, из 2007. године 

     4а. Извод из измјене дијела Регулационог плана 

„Центар“ Добој  

           – ревизија, блок 2. из 2016. године 

     5. План просторне организације 

     6. План инфраструктуре – синтезна карта 

     7. План саобраћаја и нивелације  

     8. План инфраструктуре  - хидротехника  

     9. План инфраструктуре електроенергетика и 

телекомуникације 

    10.План инфраструктуре – топлификација  

    11. План грађевинских и регулационих линија 

    12. План парцелације – тачке и фронтови 

    12а. План парцелације површине 

    13. План рушења – Све у Р =1:1000  

 

Члан 3. 

 

Елаборат  Плана, израдио је ЈУ „Институт за урбанизам, 

грађевинарство и екологију Републике Српске“ Бања 

Лука  у априлу 2019. године, и чини саставни дио ове 

одлуке. 

Елаборат из претходног става овог члана налази се у 

прилогу Одлуке из члана 1. 
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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: 01-013-187/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 30.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

На  основу  члана  2. став  1. тачка д) и  члана  6.  Закона  

о  комуналним  дјелатностима  („Службени гласник 

РС“, број 124/11 и 100/17), члана 20. став 1. тачка 7) 

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 30. 

априла 2019. године, донијела је: 

 

ОДЛУКУ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

I 

Овом одлуком прописују се услови, начин коришћења, 

организација и начин наплате комуналне таксе на име 

паркирања возила на јавним паркиралиштима (у даљем 

тексту: паркиралишта), употреба средстава за 

блокирање непрописно паркираних возила те 

премијештање неадекватно (непрописно) паркираних 

возила специјалним возилом. 

 

II 

Правно лице на коју су пренесена овлашћења вршења 

послова уређења, управљања, наплате и евиденције 

комуналне такcе за паркирање, је при вршењу 

наведених послова дужно примјењивати одредбе ове 

одлуке. 

III 

Паркиралишта могу бити уређена за паркирање возила 

на улици и ван улице.  

Паркиралишта ван улице могу бити отвореног и 

затвореног типа. 

Отворена паркиралишта су она паркиралишта која због 

саобраћајне ситуације није могуће 

физичким препрекама затворити.  

Затворена паркиралишта су она паркиралишта која се у 

циљу контроле улаза и излаза возила 

могу физички затворити, а да се не ремете нормални 

токови саобраћаја.  

Паркиралишта могу бити стална и привремена. 

 

IV 

Паркиралишта морају бити означена вертикалном и 

хоризонталном саобраћајном сигнализацијом у складу 

са прописима о безбједности саобраћаја.  

 

Паркиралишта на којима се врши наплата комуналне 

таксе за паркирање морају имати ознаку о времену 

наплате комуналне таксе за паркирање, цијени, ознаку 

зоне, као и упутство о начину плаћања (бројеве 

телефона за плаћање путем СМС-а, упутство за плаћање 

путем апарата).  

Паркиралишта на којима се врши наплата, а која имају 

асфалтну или бетонску подлогу обиљежавају се 

бијелом бојом. 

 

V 

Корисником паркиралишта у смислу одредбе ове 

одлуке сматра се власник возила, ако возач није 

идентификован. 

Уласком на паркинг мјесто односно паркиралиште 

корисник паркиралишта, власник или возач возила, 

прихвата услове прописане овом одлуком. 

Корисник паркиралишта унапријед плаћа накнаду за 

потребно вријеме паркирања. 

Корисник паркиралишта је обавезан да: 
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а) плати кориштење паркинг мјеста према времену 

задржавања на прописан начин,  

б) поступа  у складу са  ограничењем времена 

кориштења паркинг мјеста, 

в) користи паркинг мјесто у складу са саобраћајним 

знаком,хоризонталном и вертикалном    сигнализацијом 

којом је означено паркинг мјесто.  

 

За паркирање возила инвалида осигурава се најмање 3% 

паркинг мјеста. 

Право коришћења мјеста за паркирање возила инвалида 

остварују инвалидна лица која посједују знак 

приступачности, односно међународни знак инвалида, 

а у складу са одредбама члана 29. Закона  о основама 

безбједности саобраћаја на путевима у БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 и 

18/13), у даљем тексту: ЗОБС, и одредбама Правилника 

о обиљежавању возила којим управља лице са 

оштећеним екстремитетима („Службени гласник БиХ“, 

број 13/07). 

VI 

Плаћања комуналне таксе ослобођени су органи и лица 

прописана чланом 8. Закона о комуналним таксама 

(„Сл. гласник РС“, број 4/12), а која исто право 

остварују по подношењу захтјева за доношење рјешења 

о ослобађању од плаћања комуналне таксе на име 

паркирања након чега им се издаје карта за бесплатно 

паркирање.  

Осим органа и лица из претходног става плаћања 

комуналне таксе ослобођена су службена возила МУП-

а, хитне помоћи и ватрогасна возила за вријеме 

интервенција.  

Поред ослобађања из претходног става овог члана 

плаћања комуналне таксе могу бити слобођена и друга 

лица у оправданим случајевима , а све на основу 

писмене одлуке градоначелника града Добој.   

 

VII 

Возила од 8,5 тона највеће дозвољене масе, а која врше 

снабдијевање пословних објеката могу се привремено 

зауставити на паркингу без плаћања комуналне таксе за 

паркирање док трају радње 

утовар/истовар, а најдуже 60 минута и то у времену од 

09,00 до 12,00 часова или без временског ограничења 

док трају радње утовар/истовар у времену од 20,00 до 

06,00  часова наредног дана. 

 

VIII 

На паркиралиштима на којима је уведена наплата 

комуналне таксе искључено је чување возила, те 

одговорност за настала оштећења и крађу. 

 

 

НАПЛАТА ПАРКИНГА 

 

IX 

Комунална такса за паркирање на паркиралиштима 

било да су отворена или затворена утврђује се према 

тарифним зонама и то: 

• Екстра зона обухвата:  

   отворено паркиралиште у улици Светог Саве. 

• 1. тарифна зона обухвата: 

  a) затворена паркиралишта: паркиралиште у улици 

Немањина на платоу код „Зелене пијаце“, 

 б) отворена паркиралишта: у улицама Краља Петра I 

Карађорђевића и паркиралиште изa зграде „Слатка   

тајна“ у истој улици, Немањиној, Краља Александра, 

Цара Душана, Краља Драгутина, Хиландарска, 

Краља Твртка, Цељска, Кнеза Лазара, Кнеза Милоша, 

Војводе Синђелића, Филипа Вишњића,     Видовданска, 

Југ Богдана, Николе Пашића, Ћупријска и Карађорђева. 

• 2. тарифна зона обухвата: 

отворена паркиралишта: у улицама Браће Југовића, 

Николе Тесле, Кнегиње Милице, Српских соколова,  

Војводе Степе, Војводе Мишића, Колубарска, 

Солунских добровољаца, Стефана Првовенчаног, Поп 

Љубина и Меше Селимовића. 

Наплата паркинга се може вршити и на другим 

локацијама у којима постоје услови за паркирање. 

 

X 

Висина комуналне таксе за паркирање као и радно 

вријеме паркинга утврђује се Правилником који доноси 

градоначелник града Добој. 

 

XI 

Паркинг карта купљена за коришћење паркинга у 

екстра зони вриједи и за коришћење паркинга у 

1. и 2. тарифној зони до истека времена.  

 

Паркинг карта купљена за 1. тарифну зону може се 

користити и у 2. тарифној зони.  

Паркинг карта купљенa у 2. тарифној зони може се 

користити само за ту зону. , 

 

Коришћење мјесечних и годишњих карти за паркирање 

за сва отворена паркиралишта биће регулисано 

правилником који доноси градоначелник града Добој. 
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XII 

Право на повлашћену карту имају власници станова и 

пословних простора, радници који су запослени у 

пословним објектима, а коју користе искључиво за 

паркирање на паркинзима испред свог стамбеног 

обекта, односно пословног простора. 

 

XIII 

Наплата комуналне таксе за паркирање може се вршити 

на један од следећих начина:  

- путем аутомата за наплату,  

- путем СМС-а,  

- путем ручне наплате,  

- путем полуаутоматских и аутоматских система 

наплате, 

- путем тикета купљеног на обиљеженим мјестима. 

 

XIV 

Паркинг карта садржи назив Града Добоj, или назив 

правног лица коме су пренесена овлашћења вршења 

послова уређења, управљања, наплате и евиденције 

комуналне такcе за паркирање, серијски број, знакове 

којима се обиљежава година, мјесец, вријеме 

коришћења паркинга, цијена комуналне таксе за 

паркирање или да се ради о бесплатној карти, 

повлашћеној карти и друге ознаке које су битне за 

коришћење. 

XV 

На паркиралиштима на којима се плаћање комуналне 

таксе за паркирање врши путем 

аутомата, корисник по доласку на паркиралиште, 

количином убачених кованица у аутомат или послатом 

СМС поруком одређује дужину плаћеног паркирања. 

    Корисник паркинг простора започиње плаћање   

паркирања   путем   СМС   поруке,   на начин да у текст 

нове поруке упише регистарски број возила: 

 

а) порука се шаље на број који је одређен за плаћање 

услуге паркирања, 

б) након исправно послате поруке систем кориснику 

враћа информацију у виду СМС поруке   у     којој   је   

наведен   регистарски   број возила за који је плаћен 

паркинг, износ наплаћене услуге и обавјештење да се 

порука сачува до истека паркирања, 

в) пет до десет минута прије истека укупно уплаћеног 

времена паркирања корисник добија СМС поруку са  

обавјештењем о  истеку времена  и тренутку истека 

(датум, сат, минут), 

г)  након  добијања информације из  претходна два 

става, корисник може послати још 

СМС порука и унапријед продужити паркирање за 

сљедећи сат паркирања, 

д) ако информациони систем (у даљем тексту систем)  

установи да  порука  из  неког разлога  није правилно 

послата, корисник добија упозорење о погрешно 

послатој поруци и тада треба поновити слање исправне 

поруке, 

ђ) уколико  корисник намјерно  или  грешком  пошаље  

СМС  за  услугу паркирања  у времену   када систем не 

ради, аутоматски се уплата одлаже и важи за први сат 

наплате у првом слиједећем дану када се врши наплата 

и корисник добија обавјештење о томе, 

е) уколико систем из било којих разлога није 

оперативан,    корисник    након    слања поруке добија  

информацију да  систем  није  оперативан и   да   користи   

алтернативан начин   плаћања услуге коришћења 

паркинга. 

Корисник паркинг простора слањем СМС поруке на 

одговарајући број, који се налази на вертикалној 

сигнализацији, може платити паркирање за један сат 

паркирања или дневну паркинг карту према цјеновнику. 

 

XVI 

Код затворених паркиралишта на којима је плаћање 

комуналне таксе за паркирање организовано путем 

полуаутоматских, односно аутоматских система 

наплате, корисник плаћа комуналну таксу за паркирање 

при напуштању паркинга.  

Комунална такса за паркирање се обрачунава према 

подацима са улазног листића. Кориснику паркиралишта 

без улазног листића биће обрачунато вријеме од 

почетка радног времена на паркиралишту. 

 

XVII 

На паркиралиштима са самоистицањем паркинг карти, 

код полуаутоматске и аутоматске наплате комуналних 

такси за паркирање, може се према потреби обављати и 

ручна наплата помоћу блок карти. 

 

XVIII 

Контролу правилности коришћења паркиралишта и 

наплату паркирања врше радници правног лице на коју 

су пренесена овлашћења вршења послова уређења, 

управљања, наплате и евиденције комуналне такcе за 

паркирање. 

Радници на наплати и контроли паркирања за вријеме 

обављања радних обавеза морају имати 

пластифициране идентификационе легитимације на 

којима је исписан назив града Добој,  или назив правног 

лица из става 1. овог члана, серијски број, име и 

презиме, функцијa и фотографија овлашћеног радника. 
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УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ПАРКИНГА 

 

XIX 

Корисник паркиралишта дужан је:  

1) унапријед платити комуналну таксу за паркирање за 

планирано вријеме паркирања и 

    карту за паркирање истакнути на видном мјесту 

испод предњег вјетробранског стакла,  

2) по истеку плаћеног времена за паркирање, напустити 

паркиралиште или новом уплатом 

    продужити плаћено вријеме паркирања,  

3) ако је паркирање плаћено путем СМС-а, сачувати 

поруку којом је од стране мобилног 

    оператера потврђено плаћање паркинга, а такође по 

обавијести о истеку плаћеног времена 

    паркирања, продужити за наредни сат или напустити 

паркиралиште,  

4) возило паркирати на означеним паркинг мјестима 

унутар обиљежених рубних линија.  

Неадекватним (непрописним) паркирањем сматра се: 

1) паркирање на паркинг мјестима без купљене и 

истакнуте паркинг карте испод предњег    

вјетробранског  стакла, 

2) паркирање на паркинг мјестима означеним за 

паркирање возила инвалида, ако на возилу није 

    истакнут знак приступачности,  

3) паркирање на паркинг мјестима која су   резервисана 

и означена ознаком ПР или Р, ако на 

    возилу  испод предњег вјетробранског    стакла није 

истакнута картица за резервисано   мјесто    за   

паркирање,  

4) паркирање на пролазу и комуникацијама унутар   

паркиралишта,  

5) на паркиралиштима која су намијењена за   

паркирање путничких аутомобила, паркирање 

   друга возила, приколица, радних, прикључних   

машина и слично,  

6) остављање неисправних и нерегистрованих возила,  

7) вршење поправке на возилима и слично, 

8) заузимање паркираним возилом два или више 

паркинг мјеста, 

9) возило на паркингу за које је послата СМС порука са 

погрешним подацима, 

10) ако на затвореним паркиралиштима не напусти исто 

прије завршетка радног времена   паркиралишта.     

При коришћењу паркиралишта, корисник је дужан 

поштовати и друге одредбе прописане 

Законом и Одлуком о безбједности саобраћаја на 

путевима („Службени гласник града Добој“ број 

10/09 и 2/16). 

XX 

Ако се контролом од стране радника правног лице на 

које су пренесена овлашћења вршења послова уређења, 

управљања, наплате и евиденције комуналне такcе за 

паркирање утврди да се ради о неадекватном 

(непрописном) паркирању из члана XIX став (2) тачка 

1) и тачка 10) ове одлуке о истом се оставља 

обавјештење кориснику паркинга на возилу испод 

брисача на предњем вјетробранском стаклу, са 

икструкцијом за уплату комуналне таксе за паркирање 

и возило се фотографише. 

Уколико се ради о неадекватном (непрописном) 

паркирању из члана XIX став (2) тачке 2), 3), 4), 5), 6), 

7), 8) и 9) ове одлуке о истом се обавјештава Одјељење 

за послове комуналне полиције које ће предузети мјере 

из своје надлежности (блокирање или премијештање 

возила).  

Уколико се ради о возилима страних регистарских 

ознака комунална полиција налаже блокирање возила, а 

уколико накнада на име деблокирања не буде уплаћена 

до истека радног времена паркинга исто ће по налогу 

комуналне полиције бити премјештено специјалним 

возилом (паук) на одговарајућу локацију. 

Послове блокирања возила врше овлашћени радници 

правног лица коме су пренесена овлашћења вршења 

послова уређења, управљања, наплате и евиденције 

комуналне такcе за паркирање  

Прије започетог блокирања возила, а као прилог налогу, 

фотографским апаратом се фотографише возило, а све 

у сврху доказивања неадекватног (непрописног) 

паркирања и  записничког евидентирања оштећења на 

возилу.  

Налог за блокирање точкова возила возила садржи: 

податке о налогодавцу, датум и вријеме издавања, 

регистарску ознаку возила, фотографију или скицу 

возила и опис прекршаја, са наведеним обиљежјима 

која карактеришу непрописно паркирање, а због којег је 

возило блокирано, као и податке о овлашћеном лицу 

које врши  блокирање возила.  

 

У записник се обавезно уносе сва уочена оштећења, као 

и констатација да ли су на возилу закључана врата и 

поклопци мотора и пртљажника.  Записник потписује 

комунални полицајац који је наложио мјеру блокирања 

возила на паркиралишту.  

Уколико се из било којег разлога не може извршити 

блокирање точкова возила, комунални полицајац ће 

предузети друге мјере из оквира своје надлежности. 
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XXI 

У случају да је извршено блокирање возила на предње 

вјетробранско стакло возила ставља се налог, односно 

записник комуналног полицајца, о наложеној мјери, 

уплатница за уплату накнаде за деблокирање и 

обавјештење да је возило блокирано са упутама шта 

возач мора учинити.  

Текст обавјештења исписан је на српском и енглеском 

језику. 

 

XXII 

Ако власник блокираног возила не преузме возило до 

краја радног времена наплате паркинга, или се појави и 

не плати трошкове деблокирања возила, возило ће бити 

одблокирано, а комунални полицајац ће предузети 

друге мјере из оквира своје надлежности. 

 

XXIII 

Под повољнијим условима, осим у екстра зони гдје се 

повлашћена карта издаје за најближу улици ван екста 

зоне по избору подносиоца захтјева, у складу са 

одредбама одлуке, може се одобрити коришћење мјеста 

за паркирање станарима зграда, власницима, односно 

корисницима пословних простора који се баве 

привредном дјелатношћу, њиховим  радницима на 

паркиралиштима испред пословног објекта и такси 

превозницима и то:  

1. у улицама у којима је уведена наплата комуналне 

таксе за паркирање, ако немају других 

    простора за паркирање, 

2. на паркиралиштима између зграда, а на којима је 

уведена наплата комуналне таксе за 

    паркирање,  

3. ако је такси стајалиште дио јавне површине.  

Повлашћена паркинг карта може се издати искључиво 

за возило у својини подносиоца захтјева који станује у 

згради испред које користи паркинг.  

Лица из предходног става подносе захтјев  за издавање 

повлашћене карте за паркирање правном лицу на коју 

су пренесена овлашћења вршења послова уређења, 

управљања, наплате и евиденције комуналне такcе за 

паркирање у којем тачно наводе на које паркиралиште 

се захтјев односи.  

Овлашћени орган правног лица на коју су пренесена 

овлашћења вршења послова уређења, управљања, 

наплате и евиденције комуналне такcе за паркирање 

одлучује о захтјеву за издавање повлашћене карте 

након утврђивања испуњености услова из ове одлуке.  

Издата повлашћена карта гласиће само за одређено 

паркиралиште. Иста не гарантује мјесто за паркирање. 

За издавање повлашћене паркинг карте потребно је 

приложити уз захтјев:  

1. фотокопија потврде о пријави пребивалишта (за 

станаре),  

2. фотокопија рјешења о обављању привредне 

дјелатности (за пословне просторе и таксисте),  

3. фотокопија акта који је основ кориштења пословног 

простора или стана (уговор о закупу, извод из  књиге 

уложених уговора),  

4. фотокопија уговора о раду или потврда послодавца 

(за запослене раднике корисника пословног     

простора),  

5. фотокопија саобраћајне дозволе,  

6. доказ о уплати прописане таксе.  

У случају промјене регистарских ознака власник возила 

је дужан вратити раније издату 

повлашћену карту ради издавања нове до истека 

периода важења претходне карте.    

Број годишњих односно мјесечних паркинг карти не 

може прећи 20% расположивог броја 

постојећих паркинг мјеста. 

Ограничење из предходног става не односи се на 

повлашћене карте за станаре, власнике, односно 

кориснике пословних простора који се баве привредном 

дјелатношћу, њихове раднике и 

такси превознике. 

XXIV 

Заинтересованом правном и инвалидном лицу са 

међународним знаком приступачности може се 

одобрити коришћење, односно резервисање 

паркиралишта или његовог дијела уз прописану 

накнаду на мјестима гдје се не врши наплата паркинга.  

Резервација појединачних мјеста за паркирање, ако 

постоје услови, може се извршити на период од године 

дана осим у случајевима прописаним посебном 

одлуком скупштине града или актом градоначелника.  

Овако резервисана мјеста означавају се прописаном 

хоризонталном сигнализацијом или паркинг баријером.  

На резервисаним паркинг мјестима није дозвољено 

стављање било каквих физичких 

препрека без сагласности правног лица на коју су 

пренесена овлашћења вршења послова уређења, 

управљања, наплате и евиденције комуналне такcе за 

паркирање.  

На затвореним паркиралиштима на којима се наплата 

врши путем полуаутоматских и 

аутоматских система наплате (рампа) лицима која 

унутар паркиралишта имају гаражу у 

власништву или закупу дозвољен је пролаз до гараже 

беу уплате комуналне таксе.  Лица из претходног става 

су дужна уз захтјев за одобрење пролаза доставити 

доказ о правном основу коришћења гараже. 
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НАДЗОР 

 

XXV 

Надзор над провођењем ове одлуке врши Одјељење за 

стамбено-комуналне послове, а инспекцијски надзор 

Одјељење за послове комуналне полиције града Добој. 

 

ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

 

XXVI 

У року од 30 (тридесет) дана од дана ступања на снагу 

ове одлуке градоначелник града Добој ће донијети 

правилник којим ће ближе уредити поједина питања. 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

XXVII 

Новчаном казном од 1.000,00КМ до 10.000,00 КМ 

казниће се за прекршај правно лице које поступа 

супротно одредбама утврђеним чланом XIX  ове одлуке 

 

Новчаном казном од 500,00КМ до 1.500,00 КМ казниће 

се одговорно лице у правном лицу 

 

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 

500,00КМ до 3.000,00 КМ казниће се предузетник 

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 

100,00 КМ до 

1.000,00 КМ казниће се физичко лице. 

 

XXVIII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику града Добој". 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-188/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 30.04.2019.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   30 . априла 2019. 

године,  донијела: 

 

З А К Љ У Ч A K 

 

1. Усваја се Извод из записника  са oсамнаесте 

редовне сједнице Скупштине Града  Добој одржане  16 

. априла 2019. године. 

 

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

 

Број: 01-013-180/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 30.04.2019.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  30. априла 2019. 

године,  дoнијела 
 

 

З А К Љ У Ч A K 

 
1 .     Нацрт Одлуке о усвајању ребаланса буџета Града 

Добој за 2019. годину суштински и формално технички 

је прихватљив за даљу скупштинску процедуру. 

 

2 .   Задужује се Одјељење за финансије да сумира 

приједлоге и сугестије и припреми приједлог Одлуке о 

усвајању ребаланса буџета Града Добој за 2019. годину. 

 

3 .  Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-181/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 30.04.2019.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 30. априла 2019. 

године  д о н и ј е л а 
 
 

З А К Љ У Ч A K 

 
1 .     Нацрт Одлуке о извршењу ребаланса буџета Града 

Добој за 2019. годину суштински и формално технички 

је прихватљив за даљу скупштинску процедуру. 

 

2.    Задужује се Одјељење за финансије да сумира 

приједлоге и сугестије и припреми приједлог Одлуке о 

извршењу ребаланса буџета Града Добој за 2019. 

годину. 

 

3.  Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-182/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 30.04.2019.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   30. априла 2019. 

године , донијела: 
 

 

З А К Љ У Ч A K 

 

 

1.     Усваја се Програм рада Јавне установе „ Центар за 

дневно збрињавање дјеце и омладине“  Добој за 2019. 

годину. 

 

2.    Саставни дио закључка чини Програм рада Јавне 

установе „ Центар за дневно збрињавање дјеце и 

омладине“  Добој за 2019. годину. 

 

3.   Овај закључак биће објављен у „Службено гласнику  

Града  Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-189/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 30.04.2019.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   30. априла 2019. 

године,  донијела: 
 

 

З А К Љ У Ч A K 

 

1.  Усваја се Програма активности рјешавања 

проблематике избјеглог, расељеног становништва и 

повратника у 2019. години суштински и формално 

технички је прихватљив за даљу скупштинску 

процедуру. 

 

2.     Саставни дио закључка чини 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: 01-013-190/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 30.04.2019.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   30. априла  2019. 

године,  д о н и ј е л а 
 
 

З А К Љ У Ч A K 

 

 

1.       Усваја се Извјештај о реализацији  Програма 
рада Скупштине Града Добој за период 01.01.-
31.12.2018. године. 
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2.      Саставни дио овог закључка чини Извјештај о 
реализацији  Програма рада Скупштине Града Добој 
за период 01.01.-31.12.2018. године. 

 
3.   Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-191/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 30.04.2019.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 30. арила 2019. 

године,  д о н и ј е л а  
 

 

  

З А К Љ У Ч A K 

 

1.   Прихвата се Информација о раду Правобранилаштва 

Републике Српске – Сједиште замјеника у Добоју за 

период од 01.01.- 31.12.2018. године. 

 

2 .    Саставни дио закључка чини Информација о раду 

Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште 

замјеника у Добоју за период од 01.01.- 31.12.2018. 

године. 

 

3.  Овај закључак биће објављен у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-192/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 30.04.2019.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  30.04.2019. године, 

донијела: 
 

 

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

Jaвне установе „Центар за социјални 

рад“Добој 
 

 

1. Ведран Митровић, дипломирани правник, 

именује се за вршиоца дужности директора Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Добој са 

даном 03.05.2019. 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: 01-013-179/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 30.04.2019.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  30.04.2019. године, 

донијела: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности директора 

Jaвне установе „Центар за социјални рад“Добој 
 

 

1. Оливера Недић,  вршилац дужности директора 

Јавне установе „Центар за социјални рад“ Добој 

разрјешава се са даном 02.05.2019. године. 

 

2. Именованa из тачке 1. овог рјешења права по 

основу радног односа остварује у складу са 

законом а на основу акта надлежног органа. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Добој. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби 

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

109/12) одређено је да директоре јавне установе именује 

и разрјешава оснивач установе.  Имајући у виду 

напријед наведено, те чињеницу да је протекао 

временски период на који је горе наведена именована 

као вршилац дужности директора Јавне установе 

„Центар за социјални рад“ Добој, Скупштина Града 

Добој одлучила је као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења може 

се поднијети тужба Окружном суду у  Добоју у року од 

30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-178/19.                       ПРЕДСЈЕДНИК             

Добој: 30.04.2019.год.            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                  Мурвет Бајрактаревић,с.р 

 

 

II  

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(,,Службени гласник РС'' број 97/16), члана 19. Закона о 

систему јавних служби (,,Службени гласник РС'' број: 

68/07, 109/12 и 44/16), члана  и члана 60. Статута Града 

Добоја ( ,,Службени гласник Града Добоја'' број: 1/17), 

Градоначелник Града Добоја доноси: 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

о давању сагласности на Правилник о 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

Јавној установи „ Спортско –рекреациони центар 

Преслица“  

 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о организацији и 

систематизацији радних мјеста у Јавној установи „ 

Спортско –рекреациони центар Преслица“ број: 176/19 

од 13.03.2019.године 

 

II 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у Службеном гласнику Града Добоја. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

                                                                                       

Број: 02-022-845/19.                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Добој: 22.04.2019.год.                       Борис Јеринић,с.р 

 

На основу члана  59. став 1. тачка 8. и члана 60. Закона 

о локалној самоуправи (“Службени  гласник  Републике 

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

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

Градоначелник Града  Добој доноси : 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

о измјени и допуни  Правилника  о  унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста 

Градске управе Града Добој 

 

Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Градске управе Града 

Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 4/17 ) у 

даљем тексту: Правилник, извршене су измјене и 

допуне  и то у Поглављу II распоред послова и задатака-

систематизација на следећи начин: 

 

У члану 64 . Правилника - тачке 15.  Кабинет 

градоначелника града Добој , иза тачке 15.1.14. 

додаје се нова тачка 15.1.15. савјетник за урбанизам 

тако да гласи :  
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„ 15.1.15.Савјетник за урбанизам  

 

Опис послова радног мјеста   
- прати стање и прописе  из области урбанизма , 

даје приједлоге и предузима друге иницијативе за 

рјешавање питања из ове области , 

- даје препоруке и стручне савјете у изради 

преднацрта и приједлога одлука, других 

прописа и општих аката из области урбанизма 

, а које доноси Скупштина Града ,    
 сарађуује  у обављању послова у вези с 

провођењем прописа из  наведене области  

 учествује и припремању и оцјени урбанистичких 

планова свих нивоа ,  

 израђује информације и анализе о стању у 

послима просторног уређења и   урбанизма  .  

 Проучава и обрађује системске и друге мјере од 

значаја за урбанизам ,  

 припрема за Градоначелника и Скупштину Града 

 прописе и друге опште акте, аналитичко-

информативне и друге материјале, те врши друге 

стручне послове утврђене законом и другим 

прописима. 

 учествује на семинарима, свјетовањима и 

стручном усавршавању, а по потреби и организује 

исте на простору Града , 

 обавља и друге послове  и задатке које му повјери 

Градоначелник а који су у вези са његовим 

дјелокругом рада, 

 зс двој рад одговара Градоначелнику . 

 

Категорија: 

- не разврстава се 

Звање: 

-не разврстава се 

 

Самосталност у раду: 

- веома висок степен самосталности у раду, повремено 

ограничен општим и посебним инструкцијама и 

налозима Градоначелника 

 

Одговорност: 

- одговоран је за тачност података и информација, за 

стручну заснованост и реалност датих процјена 

и приједлога, 

- одговоран је за стручно и благовремено извршење 

повјерених послова и задатака утврђених програмима, 

плановима, пројектима и другим актима, 

- за свој рад одговоран је Градоначелнику 

 

Пословна комуникација: 

- контакти унутар и изван органа Града којима је 

потребно да се дјелотворно приме и пренесу 

информације, приједлози, препоруке и стручна 

знања која служе остваривању циљева рада 

Градоначелника, 

 

Статус: 

посебан статус савјетник се поставља или ангажује на 

вријема трајања мандата Градоначелника 

                 

Посебни услови за обављање: 

Висока стручна спрема  , VII  /1 степен стручне  спреме 

или завршен први циклус са најмање остварених  240 

ЕЦСТ бодова, завршен факултет  грађевинског смјера 

или  архитектонског смјера, најмање три године радног 

искуства   у траженом степену образовања, познавање 

рада на рачунару. 

Број извршилаца: 

Један /1/“ . 

Члан 2. 

 

Овај Правилник ступа на снагу  осмог дана од дана 

објављивања , а биће објављен  у „Службеном гласнику 

града  Добој“ . 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

                                                                                       

Број: 02-022-841/19.                         ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Добој: 25.04.2019.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 06/403-183/19 од 23.4.2019. градоначелник д о н о 

с и 

 

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке -  

„Кредитно задужење Градске управе Добој у износу 

од 4.100.000,00 КМ“ 

путем отвореног поступка набавке 
 

 

   Члан 1. 

 

Одобрава  се покретање  поступка јавне набавке - 

„Кредитно задужење Градске управе Добој у износу од 

4.100.000,00 КМ“ путем отвореног поступка набавке. 
 

 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи  1.002.800,00 КМ.  

(словима: 

милиондвијехиљадеосамстоконвертибилнихмарака).  

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. 
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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 градоначелнику 

Одјељења за финансије Градске управе Добој број 

06/403-183/19 од 23.4.2019. 
 

     

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: 02/404-1-308/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Добој: 23.04.2019.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. 04/30-1-365/19 од 

15.4.2019.  градоначелник  д о н о с и 
 

 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке – „Изградња 

дијела водоводне мреже у насељу Подкамен у 

Добоју“ путем отвореног поступка 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

„Изградња дијела водоводне мреже у насељу Подкамен 

у Добоју, фаза I-a (од постојећег водомјерног шахта VŠ 

до PH5 P-200)“ 

путем отвореног поступка јавне набавке. 

 

                                        

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи 49.970,00 КМ (словима: 

четрдесетдеветхиљададеветстоседамдесетконвертибил

нихмарака). 

Средства за предметну набаваку обезбијеђена су у 

буџету Града и теретиће буџетску позицију 511 100. 
 

                                        Члан 3. 

 

Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка, 

те ће се поступак јавне набавке  провести у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ. 

                                                                                 

Члан 4. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.             

                                                          

Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне 

набавке. 

 

Члан 6. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности Градске управе 

Добој бр. 04/30-1-365/19 од 15.4.2019. 

 

                                         

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 предметна набавка 

планирана у 2019. 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: 02/404-1-300/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Добој: 19.04.2019.год.                       Борис Јеринић,с.р 
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На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним 

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

Правилника о поступку директног споразума 

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

поступку директног споразума („Службени гласник 

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

Одјељења за стамбено – комуналне послове Градске 

управе Добој број 07-37-26-304/19 од 18.4.2019.  

градоначелник  д о н о с и 
 

 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – „Набавка и 

уградња дрвених гаражних врата (тип А и Б) и 

дрвених штафли за парковске клупе“  

 путем директног споразума 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

„Набавка и уградња дрвених гаражних врата (тип А и Б) 

и дрвених штафли за парковске клупе“  путем поступка 

директног споразума. 
 

                                         Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а 

износи 5.854,00 КМ.  

(Словима: 

петхиљадаосамстопедесетчетириконвертибилнемарке).  

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у 

буџету Града Добоја за 2019.  и теретиће буџетску 

позицију 511 200 и 511 300. 
 

                                            

Члан 3. 

 

Јавна набавка  спровести ће се путем директног 

споразума. 

Члан 4. 

 

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за 

стамбено – комуналне послове Градске управе Добој 

број 07-37-26-304/19 од 18.4.2019. 

 

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. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ГРАД ДОБОЈ  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА  

ДОБОЈ 

                                                                                       

Број: 02/404-1-298/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Добој: 19.04.2019.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. 04/30-1-379/19 од 

22.4.2019.  градоначелник  д о н о с и 
 

 

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке – „Извођење 

грађевинских радова за израду прикључака на воду 

за кориснике Пројекта „Опоравак од поплава“ 

- Израда бунара у Шешлијама и Бушлетићу 

- Израда прикључака на мјесни водовод у 

Доњој Пакленици и Трбуку 

- Израда водозахвата у Палежници Доњој 

путем отвореног поступка набавке 
 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – 

„Извођење грађевинских радова за израду прикључака 

на воду за кориснике Пројекта „Опоравак од поплава“: 

- ЛОТ 1 - Израда бунара у Шешлијама и 

Бушлетићу 

- ЛОТ 2 - Израда прикључака на мјесни водовод у 

Доњој Пакленици (2x) и Трбуку (1x) 

- Израда водозахвата у Палежници Доњој 

путем отвореног поступка јавне набавке. 

 

Члан 2. 

 

Процијењена вриједност набавке без урачунатог  ПДВ-

а износи: 

- ЛОТ 1 – 8.160,00 КМ (словима: 

осамхиљадастошездесетконвертибилнихмарака). 

- ЛОТ 2 – 6.090,00 КМ (словима: 

шестхиљададеведесетконвертибилнихмарака) 

Средства за предметну набаваку обезбијеђена су у 

буџету Града и теретиће буџетску позицију 415 200. 
 

 

 

Члан 3. 

 

Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка, 

те ће се поступак јавне набавке  провести у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ.                                                                   

 

Члан 4. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.             
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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 

привреду и друштвене дјелатности Градске управе 

Добој бр. 04/30-1-379/19 од 22.4.2019. 

 

                                         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 предметна набавка 

планирана у 2019. 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: 02/404-1-311/19.                      ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Добој: 24.04.2019.год.                       Борис Јеринић,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. 

 

Штампа: Трговинска и услужна дјелатност „МОЈА БАЗА“Добој. За штампарију: Дашка Ристић .  

 


