БРОЈ 11

25.НОВЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

I
АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

На основу члана 4. и 8. Закона о порезу на
непокретности
(„Службени гласник Републике
Српске“, број 91/15), члана 39. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 35. Статута Града
Добој („Службени гласник Града Добој“ број 1/17), и
члана 86. и 128. Пословника Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17),
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној дана
22. новембра 2019. године, д о н и ј е л а ј е:

ОДЛУКУ

о утврђивању пореске стопе
за опорезивање непокретности
на подручју Града Добој у 2020. години

Члан 1.
Овом одлуком одређује се пореска стопа за
опорезивање непокретности које се налазе на подручју
Града Добој.
Члан 2.
Непокретностима, у складу са Законом и овом одлуком,
сматра се земљиште са свим оним што је трајно спојено
с њим или што је изграђено на површини земљишта,
изнад или испод земљишта.
Члан 3.
(1) Пореска стопа за опорезивање непокретности
утврђује се у висини од 0,20%.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, пореска стопа за
непокретности у којима се непосредно обавља
производна дјелатност износи 0,10 %.
(3) Под непокретностима из става 2. овог члана
подразумијевају се објекти за производњу и објекти за
складиштење сировина, полупроизвода и готових
производа, уколико чине заокружену производну
цјелину.

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

Члан 4.
Пореску основицу за обрачун пореза на непокретност
представља
процијењена
тржишна
вриједност
непокретности.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-426/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 35. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 01/17) и члана
75. и 128. Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 01/17),
Скупштина Града Добој на сједници одржаној дана
22. новембра 2019. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ

о ангажовању новчаних средстава
I
Одобрава се ангажовање новчаних средстава у износу
до 30.000,00 КМ за куповину стамбене јединице на име
трајног стамбеног збрињавања породице Душка
Стојановића, Шешлије Град Добој.
II

Средства по уговору о суфинансирању пројекта
стамбеног збрињавања у граду Добој „Рјешавање
стамбеног питања породице Душка Стојановића“, у
износу од 20.000,00 КМ, обезбиједиће Републички
Секретаријат за расељена лица и иста дозначити на
рачун Града Добој а разлика до 10.000,00 КМ биће
обезбијеђена из буџета Града Добој.
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III
Реализација ове Одлуке извршиће се преносом
средстава на рачун продавца након закљученог и
нотарски овјереног купопродајног уговора између
продавца и купца Душка Стојановића.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“ .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-427/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,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, 3/16 и 84/19),
члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана
15.став 3. Правилника о изради и доношењу докумената
просторног уређења по скраћеном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 69/13) и
члана 35. Статута Града Добој („Службени гласник
Града Добој“ број: 1/17), Скупштина Града Добој, на
сједници одржаној
22. новембра.2019. године,
донијела је:

1г.Функционална организација постојеће јавне
инфраструктуре.................................................Р = 1 :1000
2.Карта власничке структуре......................Р = 1 :1000
3.Инжињерскогеолошка карта....................Р = 1 :1000
4.Извод из урбанистичког
плана
града
Добој............................................................Р = 1 :1000
4а.Извод из зона заштите изворишта „Лука“,
„Усора“ и „Руданка“
водоводног система града
Добоја.................................................................Р = 1 :2000
5.План просторне организације..................Р = 1 :1000
5а.План намјене површина..........................Р = 1 :1000
6.План
организације
зона
јавног
коришћења.................................................Р = 1 :1000
7.План саобраћаја и нивелације..................Р = 1 :1000
8.План инфраструктуре: хидротехника.....Р = 1 :1000
9.План инфраструктуре: електроенергетика и
телекомуникацје............................................Р = 1:1000
10.План пејзажног уређења.........................Р = 1:1000
11.План
грађевинских
и
регулационих
линија............................................................Р = 1:1000
12.План парцелације....................................Р = 1:1000
13.План рушења............................................Р = 1:1000
14. План заштите природног и
културно –
историјског насљеђа.....................................Р = 1:1000
Члан 3.
Елаборат Плана, израдио је „Routing“ д.о.о. Бања Лука
у новембру 2019. године.
Елабората Плана из претходног става овог члана је
саставни дио Одлуке из члана 1.
Члан 4.

ОДЛУКУ

о усвајању измјене дијела регулационог плана
„Општа болница“ Добој
(скраћени поступак)
Члан1.
Усваја се измјена дијела регулационог плана „Општа
болница“ Добој (скраћени поступак). (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
Г. Циљеви просторног развоја
Д. Концепт (програм) плана
III. ГРАФИЧКИ ДИО
1. Геодетска подлога.................................. Р = 1 :1000
1а. Валоризација постојећег грађевинског фонда намјена испратност објеката-.....................Р = 1 :1000
1б. Валоризација постојећег грађевинског фонда бонитет објеката-........................................Р = 1 :1000
1в.Постојећа намјена површина............... Р = 1 :1000

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 даном доношења а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-428/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и
36/19), 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 дана 22. новембра 2019. године,
д о н и ј е л а је:

ОДЛУКУ

о утврђивању критеријума расподјеле
буџетских средстава
Заједницама етажних власника Града Добој у
хитним случајевима
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се критеријуми расподјеле
планираних буџетских средстава за помоћ Заједницама
етажних власника у хитним случајевима из важећег
Програма уређења грађевинског земљишта.
Члан 2.
(1) Град Добој ће извршити расподјелу планираних
буџетских средстава у максималном износу до
5.000,00 КМ по једном захтјеву ЗЕВ-а.
(2) Право на учешће имају све регистроване
Заједнице етажних власника на подручју Града
Добој.
Члан 3.
(1) У сврху остварења права на средства у смислу ове
Одлуке, Заједнице етажних власника дужне су
поднијети захтјев Граду Добој за додјелу
новчаних средства, који у прилогу треба да
садржи детаљан предмјер и предрачун
планираних активности и копију доказа/рјешења
о упису у регистар Заједница етажних власника.
(2) Критерији за додјелу средстава у смислу ове
Одлуке су:
 оправданост улагања
 садржајност техничког описа активности у
предмјеру и предрачуну
 старост објекта, локација објекта, односно
зона у којој се налази
 значај улагања за визуелни идентитет
Града, односно остале околности сличног
карактера
(3) Градоначелник Града Добој именује комисију за
утврђивање приоритета расподјеле буџетских
средстава намјењених Заједицама етажних
власника.
(4) Комисија за утврђивање приоритета расподјеле
буџетских средстава намјењених Заједницама
етажних власника, именована од стране
Градоначелника Града Добој, извршиће оцјену
опрвданости улагања и утврдити приоритете
улагања у смислу ове Одлуке по следећим
фазама:

 отварање и анализа пристиглих захтјева у
смислу потпуности докуметације
 утврђивање оправданости улагања
 излазак на терен и визуелни преглед објекта
Члан 4.
Одлуку о додјели помоћи Заједницама етажних
власника доноси Градоначелник на основу приједлога
Комисије за утврђивање приоритета расподјеле
буџетских средстава намјењених Заједницама етажних
власника.
Члан 5.
Приликом одлучивања о исплати средстава која ће се
дозначавати Заједницама етажних власника посебно ће
се води рачуна о тренутој расположивости средстава у
буџету града, као и о приоритетима, односно хитности
улагања.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивња
у Службеном гласнику Града Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-429/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени Гласник Републике Српске“ број: 97/16 и
36/19), члана 35. Статута града Добој („Службени
Гласник града Добој“ број: 1/17), члана 128.
Пословника
Скупштине града Добој („Службени
Гласник града Добој“ број: 1/17) и Одлуке о поступку,
условима и начину давања у закуп и привремено
коришћење земљишта, јавних површина, пословних
простора и гаража („Службени Гласник општине
Добој“ број: 6/08, 2/10 и 7/10), Скупштина града Добој
на сједници одржаној дана 22. новембра 2019. године,
донијела је :

ОДЛУКУ

о додјели пословнe просторије
Члан 1.
Удружењу грађана „Котор“ из Косторског, додјељује се
пословна просторија која се налази у власништву Града
Добој у Которском, изграђена на парцели к.ч. број:
666/1 КО Которско, укупне површине пословне
просторије 290,00 м2.
Члан 2 .
За додјељени послoвни простор закупац ће плаћати
закупнину у мјесечном износу од 0,10 КМ/м2 почев од
момента закључивања Уговора о закупу предметне
пословне просторије.
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Члан 3.
Утврђени износ закупнине за пословни простор из
члана 1. ове Одлуке увећава се за износ пореза на
додану вриједност те за износ комуналне накнаде и
осталих обавеза које проситичу из важећих законских
прописа.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник града Добој да у складу
са одредбама ове Одлуке са закупцем потпише Уговор
о закупу којем ће закупнина бити утврђена у складу са
чланом 2. ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном Гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-430/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС “, број 97/16 и 36/19) 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 22. новембра 2019. године,
д о н и ј е л а је:

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-431/19.
Добој: 22.11.2019.год.

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 35. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 01/17) и члана
75. и 128. Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 01/17),
Скупштина Града Добој на сједници одржаној дана
22. новембра 2019. године, д о н и ј е л а је :

ОДЛУКУ

о постављању привремених објеката (киоска)
на осталим површинама
I
Овом одлуком се прописује постављање привремених
објеката (киоска) на осталим површинама у граду
Добој.
II
Постављање привремених објеката (киоска) на осталим
површинама уз основни објекат, дозвољено је изузетно
уз прибављену сагласност Скупштине града у сваком
појединачном случају.

ОДЛУКУ

III

о додјели стана
Члан 1.
Поступајући по Закључку Скупштине општине Добој
број: 01-013-148/03 од 11.09.2003. године, додјељује се
у трајно власништво Брајић (Милорада) Вељку стан у
Добоју, улица Николе Пашића број 27, стан број 4, који
се налази на првом спрату стамбено-пословног објекта
„Сања“, а састоји се од: кухиње са трпезаријом, дневног
боравка, двије собе, два мокра чвора.
Члан 2.
Овлашћује се Градоначелник Града Добој да по упису
предметног стана у књигу уложених уговора код
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове потпише нотарски обрађен уговор којим се
предметна некретнина додјељује у трајно власништво.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р

Приликом постављања привремених објеката (киоска)
потребно је испоштовати све одредбе Закона уређењу
простора и грађењу („Сл. Гласник РС“, број 40/13,
106/15, 3/16 и 84/19).
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења a објавиће
се у „Службеном гласнику Града Добој“ .

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Закључак Скупштине Града Добој од 13. априла 2016.
године број: 01-013-86/16.
Члан 4.

Број: 01-013-432/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р
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На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 35. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 01/17) и члана
75. и 128. Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 01/17),
Скупштина Града Добој на сједници одржаној дана
22. новембра 2019. године, д о н и ј е л а је :

ОДЛУКУ

II
Остале тачке Одлуке о кориштењу јавних површина из
тачке 1. ове Одлуке остају непромијењене.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“ .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

о давању сагласности
I

Даје
се сагласност за постављање привременог
објекта(киоска) „Прода-пек“ д.о.о. Добој у складу са
Одлуком о постављању привремених објеката(киоска)
на осталим површинама („Службени гласник Града
Добој“ број:11/19) на парцели означеној као к.ч.број:
5681 уписана у ПЛ 3753 КО Добој укупне површине
36 м2.
II
Приликом постављања привременог објекта (киоска)
потребно је испоштовати одредбе Закона уређењу
простора и грађењу („Сл. Гласник РС“, број 40/13,
106/15, 3/16 и 84/19).
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном гласнику Града Добој“ .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-425/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 35. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 01/17) и члана
75. и 128. Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 01/17),
Скупштина Града Добој на сједници одржаној дана
22. новембра 2019. године, д о н и ј е л а је :

ОДЛУКУ

о измјенама и допунама Одлуке о кориштењу
јавних површина на подручју Града Добој
I
У Одлуци о кориштењу јавних површина на подручју
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број:
6/16 и 3/17), у даљем тексту: Одлука, мијења се члан 5.
став 2.
иза ријечи „прекопавање јавних површина“
додаје се текст: „постављање привремених објеката,
клизалишта и пратећих садржаја у сврху одржавања
манифестације „Зимска чаролија Добој“ .

Број: 01-013-434/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 35. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 01/17) и члана
75. и 128. Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 01/17),
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној дана
22. новембра 2019. године, д о н и ј е л а је:

ОДЛУКУ

о измјенама и допунама
Плана кориштења јавних површина
на подручју Града Добој
I
У Плану кориштења јавних површина на подручју
Града Добој(„Службени гласник Града Добој“ број:
4/02, 7/11, 10/11, 6/12, 8/13, 10/13, 1/16, 3/16, 3/17, 2/18
и 5/19), у даљем тексту: План, у дијелу иза ЛОКАЦИЈЕ
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА додаје се:
„I.1.
ЛОКАЦИЈА
ЗА
ОДРЖАВАЊЕ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ
„ Зимска чаролија Добој“
Локација: Градски парк,
Период одржавања: 15.12. текуће године до 15.01.
наредне године,
Планирано постављање 15 дрвених кућица различите
намјене, клизалишта и пратећих садржаја“.
II
Остали дијелови Плана кориштења јавних површина из
тачке 1. остају непромијењени.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“ .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-433/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р
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На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске број
97/16 и 36/19), 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
22. новембра 2019. године, д о н и ј е л а je:

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске број
97/16 и 36/19), 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
22 . новембра 2019. године, д о н и ј е л а je:

ЗАКЉУЧAK

ЗАКЉУЧAK

1 Усваја се Програм активности рјешавања
проблематике
избјеглог,
расељеног
становништва и повратника у 2020. години.
2 Саставни дио закључка чини Програм активности
рјешавања проблематике избјеглог, расељеног
становништва и повратника у 2020. години.
3 Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-435/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске број
97/16 и 36/19), 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
22. новембра 2019. године, д о н и ј е л а je:

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Програм рада Јавне установе „Центар за
културу и образовање” Добој“ за 2020. годину.
2. Саставни дио овог закључка чини Програм рада
Јавне установе „Центар за културу и образовање“
Добој за 2020. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-436/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р

1. Нацрт
Програма уређења грађевинског
земљишта за 2020.годину, суштински и формално
је прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2. Задужује се Одјељење за просторно уређење 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
уређења грађевинског земљишта за 2020. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-437/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске број
97/16 и 36/19), 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
22 . новембра 2019. године, д о н и ј е л а je:

ЗАКЉУЧAK
1. Нацрт Програма мјера и активности за
утврђивање стања и уређења простора за 2020 –
2021. годину суштински и формално је
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2. Задужује се Одјељење за просторно уређење 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 мјера и
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активности за утврђивање стања и уређења
простора за 2020 – 2021. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске број
97/16 и 36/19), 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
22. новембра 2019. године, д о н и ј е л а je:

ЗАКЉУЧAK
Број: 01-013-438/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске број
97/16), члана 35. став 2. и члана 76. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17), члана 128.
Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној дана 22. новембра 2019.
године, д о н и ј е л а je:

ЗАКЉУЧAK
1. Нацрт Програма кориштења средстава остварених
од накнадa за претварање пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе на подручју
Града Добој за 2020. годину суштински и
формално технички је прихватљив за даљу
скупштинску процедуру.
2. Задужује се Одјељење за пољопривреду 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
кориштења средстава од накнада за претварање
пољопривредног земљишта у непољоприврене
сврхе на подручју Града Добој за 2020. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-439/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р

1. Усваја се Извјештај o извршењу буџета Града
Добој у периоду 01.01.-30.09.2019. године.
2. Саставни дио закључка чини Извјештај о
извршењу буџета Града Добој у периоду 01.01. 30.09.2019. године.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добоj“
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-440/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник
Републике Српске
број 97/16 и 36/19), 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
22. новембра 2019. године, д о н и ј е л а је:

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о реализацији Одлуке о
суфинансирању средстава за куповину 100
станова у сврху подстицања младих брачних
парова на подручју Града Добој.
2. Задужује се Градоначелник града Добој да
закључи Уговор о купопродаји стамбених
јединица са одабраним понуђачем по Јавном
позиву.
3. Задужује се Градоначелник града Добој да
закључи Уговор о купопродаји са одабраним
младим брачним паровима по Јавном позиву, те
да се приликом закључивања Уговора упише
забиљежба ограничења и оптерећења над
предметном некретнином на период од 20
година, у корист Града.
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4. Овај Закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-442/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске број
97/16 и 36/19), 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
22. новембра 2019. године, д о н и ј е л а je:

ЗАКЉУЧAK
1. Усваја се Информација о реализованим
пројектима и приједлог плана будућих
активности
„Водовод“
а.д.
Добој,
број 01-013- 441 /19 од 22. новембра 2019. године.
2. Задужује се овлаштени представник већинског
власника да преко Управе и Надзорног одбора
проведе активности у складу са плановима
наведеним у Информацијама.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-441/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске број
97/16 и 36/19), 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
22. новембра 2019. године, д о н и ј е л а je:

ЗАКЉУЧAK
1. Усваја се Извод из записника са двадесеттреће
редовне сједнице Скупштине Града
Добој
одржане 05. новембра 2019. године.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-443/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), 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 22.11.2019. године,
донијела је:

РЈЕШЕЊЕ

о разрјешењу вршиоца дужности
директора Фондације
„Центар за дјецу и омладину са сметњама у
развоју“Добој
1. Владимир Марковић,
вршилац дужности
директора Фондације „Центар за дјецу и
омладину са сметњама у развоју“ Добој
разрјешава се са даном 22.11.2019. године.
2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по
основу радног односа остварује у складу са
законом а на основу акта надлежног органа.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику Града
Добој“.
Образложење
Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и
109/12) одређено је да директоре јавне установе именује
и разрјешава оснивач установе. Поступајући по
достављеном приједлогу, 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: 01-013-447/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), 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 22. новембра 2019. године,
донијела је:

РЈЕШЕЊЕ

о именовању вршиоца дужности
директора Фондације
„Центар за дјецу и омладину са сметњама у
развоју“Добој
1. Марко Николић, дипломирани економиста,
именује се за вршиоца дужности директора
Фондације „Центар за дјецу и омладину са
сметњама у развоју“ Добој са даном 23.11.2019.
године.
2. Именовани из тачке 1. овог рјешења права по
основу радног односа остварује у складу са
законом а на основу акта надлежног органа.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику Града
Добој“.
Образложење
Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и
109/12) одређено је да директоре јавне установе именује
и разрјешава оснивач установе. Поступајући по
достављеном приједлогу, те обзиром да 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: 01-013-448/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), а у вези са чланом 54. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединица локалне
самоуправе (“Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) члана 35. став 2. тачка 21. Статута Града
Добој (“Службени гласник Града Добој 1/17) и члана

25. Пословника Скупштине Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној 22. новембра 2019. године
доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању вршиоца дужноси директора
Јавне установе
„Центар за културу и образовање“ Добој
1. Лидија Жарић, именује се за вршиоца дужности
директора Јавне установе
„Центар за
културу и образовање“ Добој са даном 03.
децембар 2019. године, до повратка именованог
директора са породиљског одсуства.
2. Именована из тачке 1. овог рјешења права по
основу радног односа остварује у складу са
законом, а на основу рјешења надлежног органа.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику Града
Добој“.
Образложење
Чланом 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
обавјештењу достављеном од садашњег директора,
Вукосаве Софренић, да од 03.12.2019. године отвара
породиљско боловање предложено је да за вршиоца
дужности до повратка именоване са породиљског
одсуства буде именована Лидија Жарић, која 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: 01-013-446/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р
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II

Члан 3.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

У члану 52. Одјељење за стамбено комуналне
послове допуњује се и мјењају тачке 3.3.1.и 3.3.2., те се
додају нове тачке 3.3.7. и 3.3.8. и то на следећи начин:

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 :

ПРАВИЛНИК

о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста
Градске управе града Добој
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Градске управе
града Добој ( Службени гласник Града Добој
број : 4/17, 7/18, 1/19 , 4/19 , 5/19 , 6/19 и 9/19)( у даљем
тексту : Правилник) , извршене су измјене и допуне и
то у Поглављу I основне одредбе - Организација и
дјелокруг Градске управе Града Добој, и то у члану 6.
Одјељење за стамбено комуналне послове у оквиру
Одсјека за комуналне послове, додају се сљедећи
послови за обављање :
- „ Вођење адресног система за територију Града
Добој,
- Унос нових и ажурирање постојећих података по
издатим рјешењима за одређивање кућног броја
за објекте који имају употребну дозволу ,
- Вођење евиденција о издатим бројeвима и
издавање увјерења о привременом кућном броју,
- Вођење управног поступка и издавање рјешења о
одређивању сталних кућних бројева на захтјев
странака,
- Утврђивање кућних бројева“
Члан 2.
У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Градске управе града
Добој ( Службени гласник Града Добој број : 4/17, 7/18,
1/19 , 4/19 , 5/19 , 6/19 и 9/19 ), извршене су измјене и
допуне и у Поглављу II распоред послова и задатакасистематизација ,и то на следећи начин :
У члану 51. Одјељење за финансије мјења се тачка
2.2.3. пословима плаћања, управљања средствима,
дугом и гаранцијама, у дјелу броју извршилаца тако да
се ријечи „ један ( 1) “ замјењује се ријечима „ два (2)“
извршиоца.

- тачка
3.3.1. Шеф Одсјека за комуналне
послове допуњује се у дјелу описа послова
радног мјеста тако да се иза ријечи „предлаже
доношење аката и њихово извршавање и подноси
извјештај о стању и проблемима у комуналној
области “ додају нове ријечи:
„ контрола и вођење адресног система за
територију Града Добој,
- Надзор над уносом
нових и ажурирање
постојећих података по издатим рјешењима за
одређивање кућног броја за објекте који имају
употребну дозволу ,
- Вођење евиденција о издатим броју и издавање
увјерења о привременом кућном броју,
- Вођење управног поступка и издавање рјешења о
одређивању сталних кућних бројева на захтјев
странака,
- Утврђивање кућних бројева“, остали дио текста
остаје непромјењен .
тачка 3.3.2. Послови за путеви и саобраћај
мјења се у дјелу броја извршилаца тако да се
ријечи„ два (2 )“. замјењују са ријечима „ три ( 3)“.
- иза тачке 3.3.6.додаје се нова тачка 3.3.7.. тако
да гласи:
„ тачка 3.3.7. Стручни савјетник за комуналне
послове и вођење адресног система
-

-

-

-

-

Опис послова радног мјеста :
учествује и контролише обрачун накнада на
основу пројектне документације за ренту и
уређење градског грађевинског земљишта у
постуку издавања одобрења за градњу објеката,
сачињава и подноси извјештај о раду у вези
обрачуна наканада најмање једном годишње
одговоран је за провођење програма комуналне
заједничке потрошње,
предлаже доношење аката и њихово извршавање
и подноси извјештаје о стању контрола и вођење
адресног система за територију Града Добој,
Надзор над уносом
нових и ажурирање
постојећих података по издатим рјешењима за
одређивање кућног броја за објекте који имају
употребну дозволу,
Вођење управног поступка и издавање рјешења о
одређивању сталних кућних бројева на захтјев
странака,
Утврђивање кућних бројева ,
води прописане службене евиденције и издаје
увјерења о чињеницама на основу тих евиденција,
припрема за Градоначелника и Скупштину Града
прописе и друге опште акте, аналитичко
информативне и друге материјале, те врши друге
управне и стручне послове утврђене законом и
другим прописима
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Категорија службеника
трећа категорија
стручни савјетник
Звање:
не разврстава се

- Вођење управног поступка и издавање рјешења о
одређивању сталних кућних бројева на захтјев
странака,

Сложеност:
израда нормативних аката, те рјешавање
сложених проблема и задатака,пружање савјета и
стручне помоћи непосредном руководиоцу

- Води одговарајуће евиденције из дјелокруга свога
рада,
- Одговоран је за благовремено и законито
провођење законских прописа
- обавља и друге послове и задатке које му повјери
начелник Одјељења или шеф Одсјека, а који су у
вези са његовим дјелокругом рада

Самосталност у раду:
степен самосталности
који подразумијева
повремени надзор , те општа и посебна упуства
непосредног руководиоца
Одговорност:
одговорност за правилну примјену методологије
рада , поступака и стручних техника , те
спровођење општих аката .
Пословна комуникација:
стална комуникација унутар и изван органа Града
у којој се дјелотворно преносе информације које
служе остваривању циљева рада органа Града и
Одјељења
Статус:
градски службеник , стручни савјетник
Посебни услови за обављање:
Висока стручна спрема, VII/1 степен стручна
спреме или први циклус студија са најмање 240
бодова, завршен факултет економског смјера или
друштвеног или техничког смјера, најмање три
године радног искуства у траженом степену
образовања , положен стручни испит односно
лице које је у другима органима и организацијама
радило, а нема положен стручни испит ,може се
примити на рад ако се обавеже да положи стручни
испит у року од шест мјесеци од дана запослења,
познавање рада на рачунару.
Начин попуне: Објављивањем јавног конкурса
Број извршилаца: један ( 1)“
- Иза тачке 3.3.7.додаје се нова тачка 3.3.8 тако
да гласи :
„ 3.3.8. Самостални стручни сарадник за вођење
адресног система
Опис послова радног мјеста :
- Вођење адресног система за територију Града
Добој,
- Унос нових и ажурирање постојећих података по
издатим рјешењима за одређивање кућног броја
за објекте који имају употребну дозволу ,
- Вођење службених евиденција о издатим броју и
издавање увјерења о привременом кућном броју,

- Утврђивање кућних бројева,

- за свој рад одговоран је шефу Одсјека и
начелнику Одјељења
Категорија службеника
пета категорија
Статус и службено звање:
Самостални стручни сарадник- трећег звање
Сложеност:
сложени послови у којима се примјењују
прописи,
утврђени методи рада, поступци и стручне
технике у оквиру дјелокруга рада,
Самосталност у раду:
самосталност у раду ограничена је повременим
надзором и помоћи од стране шефа Одсјека
у рјешавањусложених стручних питања,
Одговорност:
одговоран је за законитост, благовременост
и квалитетно извршавање послова који су му
повјерени,
одговоран је за правилну контролу и примјену
закона и других прописа који регулишу област
рада,
одговоран је за правилну примјену метода рада,
поступака и стручних техника,
одговоран је за исправност и одржавање
средстава рада,
за свој рад одговара шефу Одсјека и начелнику
Одјељења,
Пословна комуникација:
контактира унутар и изван органа Града у којима
је потребно да се дјелотворно преносе
информације које служе остваривању циљева
рада,
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Посебни услови за обављање:
Висока стручна спрема, VII/1 степен стручне спреме
или завршен први циклус са најмање остварених 240
ЕЦСТ бодова , завршен факултет економског смјера
или други факултет друштвеног или техничког смјера,
најмање 1 година радног искуства на истим или
сличним пословима у траженом степену образовања и
положен стручни испит за рад у органима управе
односно лице које је у другима органима и
организацијама радило, а нема положен стручни испит,
може се примити на рад ако се обавеже да положи
стручни испит у року од шест мјесеци од дана
запослења, познавање рада на рачунару.
Начин попуне:
Објављивањем јавног конкурса.
Број извршилаца:
један ( 1)“

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

Члан 4.

Образложење

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: 02-022-2290/19
Добој:08.11.2019.год.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а
износи
960,00
КМ
(словима:
деветстошездесетконвертибилнихмарака) без ПДВ-а.
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2019. и теретиће буџетску
позицију 511 100.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем директног
споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења за
просторно уређење Градске управе Добој бр. 05-539/19
од 19.11.2019.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник БиХ“ бр. 90/14), Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник
Града Добој“ бр. 2/15), а поступајући по Захтјеву
Oдјељења за просторно уређење Градске управе Добој
бр. 05-539/19 од 19.11.2019. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ

о покретању поступка набавке услуга –
„Ревизија Главног пројекта за изградњу јавних
површина за потребе спортског објекта у Добоју на
к.ч.бр. 6700/10 и к.ч. бр. 6711/2-дио К.О. Добој (фаза
1) и Главног пројекта за изградњу јавних
површина за потребе спортског објекта у Добоју на
к.ч.бр. 6700/11 К.О. Добој (фаза 2)
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга –
„Ревизија Главног пројекта за изградњу јавних
површина за потребе спортског објекта у Добоју на
к.ч.бр. 6700/10 и к.ч. бр. 6711/2-дио К.О. Добој (фаза 1,
Пројекат бр. 118.200/19) и Главног пројекта за изградњу
јавних површина за потребе спортског објекта у Добоју
на к.ч.бр. 6700/11 К.О. Добој (фаза 2, Пројекат бр. 1181.200/19), путем поступка директног споразума.

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:02-404-1-779/19
Добој:22.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1) и члана
25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за
општу управу Градске управе Добој број 03-052-875/19
од 18.11.2019. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке –
„Набавка тонера и кертриџа за потребе Градске
управе Добој у 2020.“
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
Набавка тонера и кертриџа за потребе Градске управе
Добој у 2020.“, путем отвореног поступка набавке.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВа
износи
34.000,00
КМ
(словима:
тридесетчетирихиљадеконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града и теретиће буџетску позицију 511 300.
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ОДЛУКУ

Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка,
а поступак јавне набавке провести ће се у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне
набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за општу
управу Градске управе Добој број 03-052-875/19 од
18.11.2019.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се
руководио чињеницом да је предматна набавка
планирана у 2020., 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.

о покретању поступка набавке –
„Извођење радова на санацији локалног пута у МЗ
Подновље, дионица Лушчани“ путем отвореног
поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке
– „Извођење радова на санацији локалног пута у МЗ
Подновље, дионица Лушчани“ (l = 780 m, b = 3 m и 2,6
m), путем отвореног поступка.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВа
износи
48.060,00
КМ
(словима:
четрдесетосамхиљадашездесетконвертибилнихмарака)
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града и теретиће буџетску позицију 412 500,
подекономски код 150 008.
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. 04/30-1-1114/2019 од 19.11.2019.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Добој“.

Образложење
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ

Број:02-404-1-770/19
Добој:20.11.2019.год.

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 је
предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је
као у члану 1. ове одлуке.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана
18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по
Захтјеву Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-11114/2019 од 19.11.2019. градоначелник д о н о с и

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02-404-1-773/19
Добој:20.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p
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На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана
18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по
Захтјеву Одјељења за стамбено – комуналне послове
Градске управе Добој бр. 07-37-25-898/19 од 08.11.2019.
градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ

о покретању поступка набавке –
„Извођење радова на одржавању и санацији
градских саобраћајница у Добоју у 2020.“
путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Извођење радова на одржавању и санацији градских
саобраћајница у Добоју у 2020.“ путем отвореног
поступка.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВа износи 128.200,00 КМ
( словима:
стодвадесетосамхиљададвјесто
конвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града и теретиће буџетску позицију 412 500.
Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка,
те ће се поступак јавне набавке провести у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне
набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
стамбено – комуналне послове Градске управе Добој
бр. 07-37-25-898/19 од 08.11.2019.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Добој“.

Образложење

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02-404-1-746/19
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Добој:14.11.2019.год.
Борис Јеринић, c.p
На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана
18. став (1) и члана 88. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по
Захтјеву Одјељења зa привреду и друштвене
дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1-1100/19
од 14.11.2019. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ

о покретању поступка јавне набавке –
„Извођење радова на aсфалтирању 4 кратке
дионице у МЗ Буковачке Чивчије“ путем
конкурентског захтјева
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Извођење радова на aсфалтирању 4 кратке дионице у
МЗ Буковачке Чивчије“ путем конкурентског захтјева.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВа
износи
10.430,00
КМ
(словима:
десетхиљадачетристотридесетконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку су донаторска,
обезбијеђена од стране Владе Тузланског кантона,
Министраства за социјалну политику и повратак –
Одлука о одобравању средстава Граду Добоју
бр. 09/1-14-020580/19 од 30.10.2019.
Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем конкурентског
захтјева, те ће се поступак јавне набавке провести у
складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне
набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске управе
Добој бр. 04/30-1-1100/19 од 14.11.2019.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Добој“.

Број 11
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 15
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Образложење

Образложење

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се
руководио чињеницом да су за предложену набавку
обезбијеђена средства од стране Владе Тузланског
кантона, Министраства за социјалну политику и
повратак, 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.

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:02-404-1-754/19
Добој:18.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник БиХ“ бр. 90/14), Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник
Града Добој“ бр. 2/15), а поступајући по Захтјеву
Одјељења за финансије Градске управе Добој број
06/403-462/19 од 15.11.2019. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ

о покретању поступка набавке –
„Набавка преносног рачунара за потребе Градске
управе Добој“ путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке „Набавка преносног рачунара за потребе Градске
управе Добој“, путем поступка директног споразума.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а
износи 2.740,00 КМ.
(Словима:
двијехиљадеседамсточетрдесетконвертибилнихмарака.
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 511
300.
Јавна набавка
споразума.

Члан 3.
спровести ће се путем директног

Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
финансије Градске управе Добој број 06/403-462/19 од
15.11.2019.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02-404-1-755/19
Добој:18.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1) и члана
25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за
општу управу Градске управе Добој број 03-052-866/19
од 15.11.2019. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ

о покретању поступка јавне набавке –
„Услуге одржавања рачунара, рачунарске и ИТ
опреме за потребе Градске управе Добој у 2020.“
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Услуге одржавања рачунара, рачунарске и ИТ опреме
за потребе Градске управе Добој у 2020.“, путем
отвореног поступка набавке.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВа
износи
9.200,00
КМ
(словима:
деветхиљададвјестоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града и теретиће буџетску позицију 412 500.
Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка,
а поступак јавне набавке провести ће се у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне
набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за општу
управу Градске управе Добој број 03-052-866/19 од
15.11.2019.
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се
руководио чињеницом да је предматна набавка
планирана у 2020., 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:02-404-1-756/19
Добој:19.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана
18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по
Захтјеву Одјељења за стамбено – комуналне послове
Градске управе Добој бр. 07-37-26-916/19 од 14.11.2019.
градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ

о покретању поступка набавке –
„Набавка и уградња канализационих арматура,
решетки, сливника и поклопаца у Добоју у 2020.“
путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Набавка и уградња канализационих арматура,
решетки, сливника и поклопаца у Добоју у 2020. путем
отвореног поступка.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВа
износи
21.350,00
КМ
(словима:
двадесетједнахиљадатристопедесетконвертибилнихма
рака). Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града и теретиће буџетску позицију 412 200.
Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка,
те ће се поступак јавне набавке провести у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне
набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
стамбено – комуналне послове Градске управе Добој
бр. 07-37-26-916/19 од 14.11.2019.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се
руководио чињеницом да je предметна набавка
планирана, да су за предложену набавку обезбијеђена
средства у буџету Града, да је реално процијењена
вриједност набавке на тржишту, те
предложена
одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је
као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02-404-1-768/19
Добој:20.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1) и члана
25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за
општу управу Градске управе Добој број 03-052-877/19
од 19.11.2019. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ

о покретању поступка јавне набавке –
„Набавка горива за потребе Градске управе Добој
у 2020.“ путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Набавка горива за потребе Градске управе Добој у
2020.“, путем отвореног поступка набавке.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВа
износи
34.000,00
КМ
(словима:
тридесетчетирихиљадеконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града и теретиће буџетску позицију 412 600.
Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка,
а поступак јавне набавке провести ће се у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
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Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне
набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за општу
управу Градске управе Добој број 03-052-877/19 од
19.11.2019.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се
руководио чињеницом да је предметна набавка
планирана у 2020., 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:02-404-1-795/19
Добој:26.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1) и члана
25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за
општу управу Градске управе Добој број 03-052-864/19
од 18.11.2019. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ

о покретању поступка јавне набавке –
„Набавка канцеларијског материјала
за потребе Градске управе Добој у 2020.“
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Набавка канцеларијског материјала за потребе
Градске управе Добој у 2020.“, путем отвореног
поступка набавке.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВа
износи
35.800,00
КМ
(словима:
тридесетпетхиљадаосамстоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града и теретиће буџетску позицију 412 300.
Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка,
а поступак јавне набавке провести ће се у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ.

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне
набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за општу
управу Градске управе Добој број 03-052-864/19 од
18.11.2019.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се
руководио чињеницом да је предматна набавка
планирана у 2020., 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:02-404-1-771/19
Добој:20.11.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 39.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број:97/16)
члана 77. Статута града Добоја („Службени гласник
града Добоја“ број: 1/17), члана 26. став3. Закона о
угоститељству („Службени гласник Републике
Српске“, број:45/17) и члана 33. став 2. Правилника о
условима за пружање услуга у апартманима, собама за
изнајмљивање и кућама за одмор („Службени гласник
Републике Српске“, број:62/18), Градоначелник града
Добој, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ

О именовању Комисије за утврђивање испуњености
услова за разврставање објеката приватног
смјештаја у одређену категорију
на подручју града Добој
I
Именује се Комисија за утврђивање испуњености
услова за разврставање објеката приватног смјештаја у
одређену категорију на подручју града Добој у
сљедећем саставу:
1. Маја Пракљачић и Велинка Јанковић (водиоци
поступка)
2. Цвијета Ђекић , члан
3. Адријана Ристић , члан
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III
II
Комисије из тачке I овог Рјешења ће у складу са
одредбама члана 33. став 5. Правилника о условима за
пружање услуга у апартманима, собама за
изнајмљивање и кућама за одмор („Службени гласник
Републике Српске“, број:62/18), предложити категорије
за разврставање објеката приватног смјештаја у
одређену категорију, а све у складу са прописима из
области угоститељства по поднесеним захтјевима на
подручју града Добој.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења , а
објавиће се у Службеном гласнику града Добоја.
IV
Доношењем овог Рјешења ставља се ван снаге Рјешење
број:02-022-1041/19 од 03.07.2019.године.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

У складу са чланом 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и
36/19), члана 77. Статута Града Добој („Службени
гласник Града Добој“ број 1/17), Градоначелник Града
Добој дана 12.11.
2019. године доноси:
ИЗМЈЕНУ И ДОПУНУ УПУТСТВА О
ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА РЈЕШЕЊА
О ОДРЕЂИВАЊУ КУЋНОГ БРОЈА
I
У Упутству о поступку доношења рјешења о
одређивању кућног број („Службени гласник општине
Добој број: 8/09) у даљем тексту: Упутство, мијења се
тако да умјесто „Одјељења за просторно уређење Града
Добој“ треба да стоји „Одјељење за стамбенокомуналне послове Града Добој“ у цијелом тексту
Упутства у одговарајућем падежу.
II
Остале тачке Упутства
непромијењене.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02-022-2271/19
Добој:12.11.2019.год.

III

Број:02-202-2295/19
Добој:15.11.2019.год.

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

из тачке

I.

остају

ГРАДОНАЧЕЛНИК
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