СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА ДОБОЈ

Број 2

13. март 2020. год.

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

I
АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
На основу члана 50. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15
и 15/16), члана 62., 63. и 66. Закона о задужењу, дугу и гаранцијама Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број
71/12, 52/14 и 114/17), члана 39. став 2, тачка
25. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 35. став. 2 Статута Града Добој („Службени
гласник Града Добој“ број 1/17) и члана 128.
Пословника о раду Скупштине Града Добој,
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17),
на сједници одржаној 10.03.2020. године, донијела је

Одлука
о кредитном задужењу Града Добој за
финансирање капиталних улагања
Члан 1.

Прихвата се дугорочно кредитно задужење
Града Добој у износу од 10.000.000,00 КМ
(десет милиона) за финансирање капиталних
улагања.

Члан 2.
Кредитна средства из члана 1. ове одлуке
биће искориштена за финансирање:
-- 5.000.000,00 KM – Куповина станова,
пословних простора и гаража.
-- 220.000,00 КМ – Реконструкција и доградња музеја.
-- 300.000,00 КМ – Рехабилитацијаасфалтирање пута Палежница Доња
Зелиња
-- 1.200.000,00 КМ – Реконструкција Улице Краља Александра.
-- 380.000,00 КМ – Радови на уређењу дограђевинске парцеле (топловод, вреловод, ел.радови, хидротехнички радови).
-- 900.000,00 КМ - Реконструкција магистралног вреловода у Улици Добојских
бригада.
-- 500.000,00 КМ – Изградња канализације
насеље Баре;
-- 1.000.000,00 КМ – Изградња градских
саобраћајница (улица поред аутобуске
-- станице и улица од пумпе Брчко гас до
Улице Николе Тесле).
-- 500.000,00 КМ - Реконструкција дијела
улица: Цара Душана и Николе Пашића.
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Члан 3.

Кредитна средства реализоваће се по сљедећим условима :
-- Износ главнице кредита: од
10.000.000,00 КМ;
-- Рок отплате: 10 година;
-- Грејс период: 1 година;
-- Начин отплате: у једнаким мјесечним
ануитетима;
-- Каматна стопа: фиксна, трошкови
реализације кредита и остали услови
везани за кредитирање, одредиће се
према условима понуђача у складу са
процедуром реализовања јавних набавки
на тендеру;
-- Максимална ефективна каматна стопа:
3,7%;
-- Рок доспијећа прве отплате: након
повлачења кредита;
-- Трошкови пријевремене отплате: без
трошкова пријевремене отплате
-- Обезбјеђење отплате: мјенице Града.

ног између БиХ и Међународне асоцијације за
развој/Уговором о под-кредиту број 15 између
Министарства финансија и Града Добој обавеза у 2020. години је 75.658,86 КМ.
Укупне обавезе по кредитним задужењима
у 2020. години износе: 2.984.510,94 KM.
Потенцијално кредитно задужење по овој
Одлуци је укупно 12.141.657,12 КМ, а обавезе
у 2020. години 278.005,48 КМ.
Члан 5.

Укупно кредитно задужење у 2020. години
по постојећем и предложеном дугу износи
2.984.510,94 КМ што чини 9% изворних прихода (прелиминарни) остварених у 2019.години (прелиминарни изворни приходи у 2019.
години су 33.158.000,00 КМ).
Укупно кредитно задужење у 2021. години по претходном и новом дугу износи
4.605.695,90 КМ, што чини 13,89% изворних
прихода (прелиминарни) остварених у 2019.
години (прелиминарни изворни приходи у
2019. години су 33.158.000,00 КМ).

Члан 4.

Члан 6.

Обавезе Града Добој по кредитима у 2020.
години су сљедеће:
1) НЛБ банка АД Бања Лука (задужење
4.991.451,27 КМ), а обавеза у 2020. години
103.965, КМ.
2) Комерцијална банка АД Бања Лука (задужење 4.610.837,72 КМ), а обавеза у 2020. години 296.064,30 КМ.
3) Раифаисен банка БиХ Сарајево (задужење 5.856.604,23 КМ), а обавеза у 2020. години је 663.797,13 КМ.
4) НЛБ Развојна банка АД Бања Лука (задужење 569.919,46 КМ), а обавеза у 2020.години
је 63.324,36 КМ.
5) Уникредит банка АД Бања Лука (задужење 4.765.813,11 КМ) а обавеза у 2020.години је 126.066,67 КМ.
6) Нова Банка АД Бања Лука (задужење
17.799.456,13 КМ) а обавеза у 2020.години
1.483.288,00.
7) У складу са Меморандумом о разумијевању по Споразуму о финансирања пројекта
хитних мјера опоравка од поплаве потписа-

За реализацију ове одлуке задужује се Градоначелник града Добој и Одјељење за финансије Градске управе Добој.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Добој“, а примјењиват ће се по добијању
сагласности од Министарства финансија Републике Српске.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-57/20.
Добој, 10.03.2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, с.р

На основу члана 52. став 2. и 58. став
2. Закона о уређењу простора и грађења
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
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Републике Српске“ број: 97/17 и 36/19), и
члана 35. Статута Града Добој („Службени
гласник Града Добој“ број 1/17), Скупштина
Града Добој на сједници одржаној 10.03.2020.
године, донијела је

Одлука
о измјени и допуни Програма мјера
и активности за утврђивање стања
и уређења простора за 2020-2021.
годину
Члан 1.

У Програму мјера и активности за утврђивање стања и уређења простора за 2020-2021.
годину („Службени гласник Града Добој“ број
1/20), (у даљем тексту: Програм), у дијелу
План израде просторно планске документације, додаје се тачка 25. и гласи:
25. Израда измјене дијела Регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 4.
Рок израде: 6 мјесеци
Члан 2.

Остали дијелови Програма из члана 1. ове
Одлуке остају непромијењени.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-58/20.
Добој, 10.03.2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, с.р

На основу члана 35. став 1, члана 40.
став 1. 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) и члана 35. Статута Града Добој

(„Службени гласник Града Добој“ број:1/17),
Скупштина Града Добој на сједници одржаној
10.03.2020. године, донијела је

ОДЛУКУ
о приступању измјени дијела
Регулационог плана „Центар“ Добој
- ревизија, блок 4
Члан 1.

Приступа се измјени дијела Регулационог
плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 4 (у
даљем тексту: План).
Члан 2.

Подручје за које се врши измјена Плана
налази се у Добоју а обухвата парцеле означене
као к.ч. број 5679/27 и 5679/1 – дио, к.о. Добој.
Подручје обухвата износи 0,27 ha.
Члан 3.

Саставни дио ове одлуке је графички прилог са уцртаном границом обухвата измјене
Плана.
Члан 4.

Плански период у смислу члана 40, став 3,
тачка в) Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) је 10 година.
Члан 5.

На подручју за које се врши израда Плана планира се изградња пословног објекта
са припадајућим интерним саобраћајницама,
паркинг површинама и зеленилом.
За измјену Плана дефинишу се следеће
смјернице:
-- План израдити у складу са одредбама
Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“
бр. 40/13,106/16, 3/16 и 84/19), те
другим прописима из посебних области
релевантних за планирање и уређење
простора (саобраћај, снабдијевање
водом и енергијом, телекомуникације,
заштита од природних непогода и
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техничких инцидената, заштита ваздуха,
воде, тла, природних вриједности,
културних добара, пољопривредног и
шумског земљишта и других елемената
животне средине и др.);
-- Приликом израде Плана потребно
је водити рачуна о јавном интересу
и општим и посебним циљевима
просторног развоја;
-- Носилац израде Плана обавезан је
обезбиједити усаглашеност његове
израде са документом просторног
уређења ширег подручја, односно да
је у сагласности са важећим планским
документом најближег претходног
нивоа.
Члан 6.

Рок израде Плана је 6 мјесеци од избора носиоца израде Плана.

приједлог Плана и подноси га на усвајање и
доношење.
Члан 11.

Сви субјекти планирања дужни су да дају
расположиве податке и друге информације неопходне за израду Плана.
Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-59/20.
Добој, 10.03.2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, с.р

Члан 7.

Средства за израду Плана обезбиједиће
подносилац захтјева за израду плана.
Члан 8.

Носилац припреме Плана је Одјељење
за просторно уређење. Носилац израде
Плана биће одређен у складу са процедуром
прописаном Законом о јавним набавкама. Град
Добој ће закључити уговор са носиоцем израде
планског документа. Инвеститор ће уговорену
цијену за израду планског документа уплатити
Граду Добој а Град Добој након извршене уплате носиоцу израде у складу са уговором.
Члан 9.

Носилац припреме утврђује нацрт Плана,
мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на
јавни увид у трајању од најмање 30 (тридесет)
дана.
О нацрту Плана обавиће се јавна расправа.
Члан 10.

На основу резултата јавне расправе и заузетих ставова по приспјелим примједбама
на нацрт Плана, носилац припреме утврђује

На основу чл. 43. став 1. 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) и члана 35. Статута града Добој
(„Службени гласник града Добој“, број: 1/17),
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној
10.03.2020. године, донијела је

ОДЛУКУ
о именовању Савјета за праћење
измјене регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија, блок 4
Члан 1.

Именује се Савјет за праћење измјене
регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија,
блок 4:
1) Синиша Лукић, дипл.инж.арх. – предсједник,
2) Мишић Радислав, дипл.инж.арх. – члан
3) Зоран Стојановић, дипл.инж.грађ. – члан
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4) Радован Бјелановић, дипл.инж.маш. –
члан
5) Наташа Марић, дипл.правник – члан.

број: 1/17), Скупштина града Добој на сједници одржаној дана 10. 03. 2020. године донијела
је

Члан 2.

ОДЛУКУ
о начину споразумне подјеле
имовине и обавеза између Града
Добој и Општине Станари

Савјет се именује за:
Измјену регулационог плана „Центар“ Добој - ревизија, блок 4.
Члан 3.

Савјет плана прати израду докумената просторног уређења и заузима стручне ставове према питањима општег, привредног и просторног развоја територијалне јединице, односно
подручја за које се документ доноси и заузима стручне ставове у погледу рационалности
и квалитета предложених планских рјешења,
усаглашености докумената са документима
просторног уређења, који представљају основу
за његову израду, као и усаглашеност документа са одредбама Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и другим
прописима заснованим на закону.
Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-60/20.
Добој, 10.03.2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, с.р

На основу члана 19. Закона о територијалној
организацији Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“ број: 69/09, 70/12,
83/14 и 106/15), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени Гласник Републике
Српске“ број: 97/16), члана 35. Статута града
Добој („Службени Гласник града Добој“ број:
1/17) и члана 128. Пословника Скупштине
града Добој („Службени Гласник града Добој“,

Члан 1.
Овом одлуком регулише се начин споразумне подјеле имовине и обавеза између Града
Добој и Општине Станари.
Саставни дио ове одлуке чини Споразум о
постизању сагласности за подјелу имовине и
обавеза између Града Добој и Општине Станари.
Члан 2.

Овлашћује се Градоначелник Града Добој
да у име Града Добој потпише предметни Споразум са Начелником Општине Станари.
Члан 3.

Задужује се Одјељење за финансије Града Добој да након потписивања Споразума
приступи изради диобног биланса.
Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном Гласнику
града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-61/20.
Добој, 10.03.2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, с.р

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16), члана 35. Статута града
Добој („Службени гласник града Добој“ број:
1/17) и Процјене садашње тржишне вриједности земљишта вјештака пољопривредне струке
Марковић Драгише из Добоја, број 3/2020 од
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02.02. 2020. године Скупштина Града Добој,
на сједници одржаној дана 10.03.2020.године,
донијела је

Одлука
о куповини земљишта у КО
Текућица
I

Под условом и на начин регулисан овом одлуком провешће се куповина земљишта у сусвојини Кујунџић (Милан) Драгана из Текућице и Кујунџић (Милан) Младена из Добоја,
означеног као к.ч. број: 2307/2 Бријест, ливада
4. класе, површине 3.611м² и к.ч. број 2308/2
Бријест, пашњак 5. класе, површине 594м²,
уписаног у Лист непокретности број 724 КО
Текућица.
II

Куповна цијена земљишта из тачке I ове
Oдлуке износи укупно 24.636,00 КМ за укупну
површину од 4.205м2, односно за земљиште
означено као к.ч. број: 2307/2 Бријест, ливада 4. класе, 6,00КМ/м2, а за земљиште означено као к.ч. број 2308/2 Бријест, пашњак 5.
класе, 5,00КМ/м², по процјени вриједности
земљишта вјештака пољопривредне струке
Марковић Драгише из Добоја.
III

Овлашћује се Градоначелник Града Добоја
да на основу ове Одлуке, а након добијања сагласности од стране Правобранилаштва РС,
Сједиште замјеника у Добоју, може закључити
купопродајни уговор са власницима предметног земљишта.
IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана oбјављивања, а биће објављена у „Службеном гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-62/20.
Добој, 10.03.2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, с.р

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи ( «Службени гласник Републике
Српске» број: 97/16 и 36/19 ), члана 35. став
2. тачка 2. Статута Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, број 1/17) и члана 128.
Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17)
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној
дана 10.03.2020. године, донијела је

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о мртвозорству на
подручју Града Добој
Члан 1.

Мијења се Одлука о мртвозорству на подручју Града Добој број: 01-013-36/18 од
28.02.2018. године (Службени гласник Града
Добој“, број 1/18) и то тако да у члану 2., став
1., тачка 3, умјесто текста“ Гавела др Милица,
спец ургентне медицине“, додаје текст „Борислав Благојевић, доктор медицине“.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Добој“ .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-63/20.
Добој, 10.03.2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, с.р

На основу члана 16. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске („Сл. гласник РС“, број 63/11), члана 20.
став 1. тачка 7) Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 97/16 и 100/17) члана
76. Статута града Добој („Сл. гласник града
Добој“, број 1/17) и члана 128. став 1. Пословника Скупштине града Добој („Сл. гласник
града Добој“, број 1/17), Скупштина града Добој, на сједници одржаној 10. 03. 2020. године,
донијела је

Број 2

Страна 7

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

ОДЛУКУ
o приступању изради Стратегије о
безбједности саобраћаја на подручју
града Добој

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 97/16 и 36/19)
и члана 35. Статута града Добој („Сл. гласник
града Добој“, број 1/17), Скупштина града Добој, на сједници одржаној 10. 03. 2020. године,
донијела је

I

Приступа се изгради Стратегије о безбједности саобраћаја на подручју Града Добој.
II

Период важења стратегије у складу са чланом 17. став 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске („Сл.
гласник РС“, број 63/11) је 10 година.
III

Носилац припреме стратетије је Одјељење
за стамбено-комуналне послове, a носилац
израде Савјет за безбједност саобраћаја града
Добој (Радна група за израду стратегије).
IV

Носилац припреме утврђује нацрт стратегије која након усвајања од стране скупштине
пролази фазу јавне расправе.
V

На основу резултата јавне расправе и заузетих ставова по евентуално датим примједбама на нацрт стратегије, носилац припреме
утврђује приједлог стратегије и доставља је на
усвајање Скупштини града.
VI

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Слжбеном гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-64/20.
Добој, 10.03.2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, с.р

ОДЛУКУ
о приступању реконструкцији јавне
расвјете
I

Град Добој приступа активностима реконструкције јавне расвјете на подручју града Добоја.
II

Постојећа расвјетна тијела (сијалице) ће
бити замијењена ЛЕД свјетиљкама.
III

Будући да се ради о технологији за чије је
компоненте гарантни рок 5 (пет) година у току
истог периода није потребно издвајати средства на име одржавања система јавне расвјете.
IV

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-65/20.
Добој, 10.03.2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, 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
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Града Добој, на сједници одржаној дана 10. 03.
2020. године, донијела је

ЗАКЉУЧAK
Усваја се Извод из записника са двадесетшесте редовне сједнице Скупштине Града
Добој одржане 04.02.2020. године.
Овај закључак биће објављен у „Службеном
гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-66/20.
Добој, 10.03.2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, 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 10. 03. 2020. године, донијела je

ЗАКЉУЧAK
1) Нацрт Одлуке о критеријумима за додјелу
средстава буџета Града за редовне дјелатности
спортских клубова за 2020. годину суштински
и формално технички је прихватљив за даљу
скупштинску процедуру.
2) Задужује се Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности да у складу са Одлуком
о јавним расправама у општини Добој („Сл.
гласник општине Добој“, број: 1/06) организује
и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и
сугестије изнесене на јавној расправи и припреми приједлог Одлуке о критеријумима за
додјелу средстава буџета Града за редовне дјелатности спортских клубова за 2020. годину.

Број 2

3) Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику Града Добоj“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-67/20.
Добој, 10.03.2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, 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 10. 03. 2020. године, донијела je

ЗАКЉУЧAK
1) Нацрт Одлуке о приједлогу уписних подручја основних школа на подручју града Добоја суштински и формално технички је прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2) Задужује се Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности да у складу са Одлуком
о јавним расправама у општини Добој („Сл.
гласник општине Добој“, број: 1/06) организује
и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и
сугестије изнесене на јавној расправи и припреми приједлог Одлуке о приједлогу уписних
подручја основних школа на подручју града
Добоја.
3) Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику Града Добоj“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-68/20.
Добој, 10.03.2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, с.р

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике
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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 10.03.2020. године, донијела je

ЗАКЉУЧAK
1) Нацрт Стратегија развоја омладинскe политикe града Добоја за период 2020. – 2025. година суштински и формално технички је прихватљив за даљу скупштинску процедуру.
2) Задужује се Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности 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 Стратегија развоја омладинскe политикe града Добоја за период 2020. –
2025. година.
3) Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику Града Добоj“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-69/20.
Добој, 10. 03. 2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, 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 10. 03. 2020. године, донијела je

ЗАКЉУЧAK
1) Нацрт Плана о кориштењу средстава остварених од накнаде по основу посебних мјера
заштите од пожара за 2020. годину суштински
и формално технички је прихватљив за даљу
скупштинску процедуру.
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2) Задужује се Територијална ватрогасна јединица Добој да у складу са Одлуком о јавним
расправама у општини Добој („Сл.гласник
општине Добој“, број: 1/06) организује и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и сугестије изнесене на јавној расправи и припреми
приједлог Плана о кориштењу средстава остварених од накнаде по основу посебних мјера
заштите од пожара за 2020. годину.
3) Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику Града Добоj“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-70/20.
Добој, 10. 03. 2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, 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 10.03.2020. године, донијела je

ЗАКЉУЧAK
1) Скупштина Града Добој прихвата Извјештај о утрошку средстава остварених од
накнаде по основу посебних мјера заштите од
пожара у 2019. години.
2) Саставни дио oвог закључка чини Извјештај о утрошку средстава остварених од
накнаде по основу посебних мјера заштите од
пожара у 2019. години.
3) Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику Града Добоj“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-71/20.
Добој, 10. 03. 2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, 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 10. 03. 2020. године, донијела je

ЗАКЉУЧAK
1) Скупштина Града Добој прихвата Извјештај о утрошку средстава прикупљених од
концесионих накнада у 2019. години.
2) Саставни дио oвог закључка чини Извјештај о утрошку средстава прикупљених од
концесионих накнада у 2019. години.
3) Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику Града Добоj“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-72/20.
Добој, 10. 03. 2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, 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 10. 03. 2020. године, донијела je

ЗАКЉУЧAK
1) Скупштина Града Добој прихвата Извјештај о остваривању програма одржавања,
заштите, реконструкције и асфалтирања локалних путева у 2019. години.
2) Саставни дио oвог закључка чини Извјештај о остваривању програма одржавања,
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заштите, реконструкције и асфалтирања локалних путева у 2019. години.
3) Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику Града Добоj“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-73/20.
Добој, 10. 03. 2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, 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 10. 03. 2020. године, донијела je

ЗАКЉУЧAK
1) Скупштина Града Добој прихвата Извјештај о одржавању, санацији и реконструкцији водопривредних објеката и водотокова у
2019. години.
2) Саставни дио oвог закључка чини Извјештај о одржавању, санацији и реконструкцији водопривредних објеката и водотокова у
2019. години.
3) Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику Града Добоj“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-74/20.
Добој, 10. 03. 2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, 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
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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 10.03.2020. године, донијела je

ЗАКЉУЧAK
1) Скупштина Града Добој прихвата Извјештај о резултатима мјерења задовољства
грађана јавним услугама.
2) Саставни дио oвог закључка чини Извјештај о резултатима мјерења задовољства
грађана јавним услугама.
3) Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику Града Добоj“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-75/20.
Добој, 10. 03. 2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, с.р

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 54.
и 55. став 4. и 5. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 1. тачка
21. Статута Града Добој („Сл. гласник Града
Добој“, број1/17 ) и члана 128. Пословника
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 10.03.2020. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу дужности начелника
Одјељења за стратешко планирање,
европске интеграције и локални
економски развој
1) Дијана Каленић, разрјешава се са мјеста вршиоца дужности начелника Одјељења за
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стратешко планирање, европске интеграције и
локални економски развој Града Добој са даном 10.03.2020. године.
2) Именовани из тачке 1. овог рјешења права по основу радног односа остварује у складу
са законом а на основу рјешења надлежног органа.
3) Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а биће објављено у „Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење
Чланом 39. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), а у вези са чланом 35. став 1. тачка 21.
Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, број1/17 ), Дијана Каленић именована је
као вршиоц дужности начелника Одјељења за
стратешко планирање, европске интеграције
и локални економски развој. Поступајући по
достављеном приједлогу, 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: 01-013-76/20.
Добој, 10. 03. 2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, с.р

На основу члана 12. став 4) Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19)
члана 39. став 2) тачка 37. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16 и 36/19) и члана 76. Статута Града Добоја и члана 128 Пословника
о раду скупштине Града Добој („Службени
гласник Града Добоја“ број 1/17) Скупштина
Града Добој, на својој сједници одржаној дана
10.03.2020. године, донијела је
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за стручну
контролу усклађености Основа
заштите, уређења и кориштења
пољопривредног земљишта Града
Добој
I

Именује се Комисијa за стручну контролу
усклађености Основa заштите, уређења и кориштења пољопривредног земљишта Града
Добој у сљедећем саставу:
1) др Тихомир Предић, Пољопривредни институт РС - предсједник,
2) Душко Паравац - члан,
3) Слађана Малиновић - члан,
4) Вера Пилиповић - члан,
5) Анис Хусаковић - члан.
II

Задатак Комисије је да изврши провјеру
усклађености Основa заштите, уређења и кориштења пољопривредног земљишта Града
Добој са Одлуком о изради Основа заштите, уређења и кориштења пољопривредног
земљишта Града Добој и Програмом за израду Основа заштите, уређења и кориштења
пољопривредног земљишта Града Добој и
провјеру усклађености Основa са законом,
стандардима и нормативима и осталим прописима донесеним на основу закона.
III

О извршеној стручној контроли, Комисија
је дужна да састави извјештај, који садржи податке о извршеној контроли са свим примједбама и ставовима о свакој примједби.
IV

Извјештај из члана III овог Рјешења, доставља се носиоцу израде Основa, који је дужан
да у року од 30 дана, од дана достављања извјештаја поступи према датим примједбама.
V

Члановима Комисије припада накнада за
рад у Комисији, у висини од 1.200,00 КМ чла-

ну Комисије под редним бројем 1. а члановима
Комисије под редним бројем 2,3,4 и 5 у висини
од 950,00 КМ по члану, како је утврђено Одлуком о изради Основа заштите, уређења и
кориштења пољопривредног земљишта Града
Добој, број: 01-013-326/18 и Програмом израде Основа заштите, уређења и кориштења
пољопривредног земљишта Града Добој, усвојеним на сједници Скупштине Града, одржаној 18.10.2018. године („Службени гласник
Града Добој“ број: 6/18).
VI

Ово рјешење ступа на снагу наредног дана
од дана доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику Града Добоја.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-77/20.
Добој, 10. 03. 2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, с.р

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54.
и 55. став 4. и 5. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) члана 35. став 2. тачка
21. Статута Града Добој („Сл. гласник Града
Добој“, број1/17 ) и члана 128. Пословника
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 10.03.2020. године,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о престанку функције
потпредсједника Скупштине Града
Добој
1) Милошу Букејловићу, престаје функција
потпредсједника Скупштине Града Добој са
10.03.2020. године.
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2) Именовани из тачке 1. овог рјешења права по основу радног односа остварује у складу
са законом а на основу рјешења надлежног органа.
3) Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику Града Добој“.

бој, на сједници одржаној 10.03.2020. године,
донијела је

Образложење

1) Милош Букејловић, са даном 10.03.2020.
године на двадесетседмој редовној сједници
изабран је на функцију предсједника Скупштине Града Добој.
2) Именовани из тачке 1. овог рјешења права по основу радног односа остварује у складу
са законом, а на основу рјешења надлежног
органа.
3) Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а биће објављено у „Службеном гласнику Града Добој“.

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) а у вези са чланом 35. став 2. тачка 21. Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“, број1/17 ) и члана 128. Пословника
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој је поступајући по достављеној оставци
у редовној процедури на двадесетседмој редовној сједници 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: 01-013-78/20.
Добој, 10. 03. 2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић, с.р

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54.
и 55. став 4. и 5. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) члана 35. став 2. тачка
21. Статута Града Добој („Сл. гласник Града
Добој“, број1/17 ) и члана 128. Пословника
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17) Скупштина Града До-

РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника Скупштине
Града Добој

Образложење
Чланом 39. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), а у вези са чланом 35. став 2. тачка
21. Статута Града Добој („Сл. гласник Града
Добој“, број1/17 ) и члана 128. Пословника
Скупштине Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града
Добој је поступајући по достављеном приједлогу у редовној процедури на двадесетседмој
редовној сједници изабрала Милоша Букејловића на функцију предсједника Скупштине
Града Добој.
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења може се поднијети тужба Окружном
суду у Добоју у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-79/20.
Добој, 10. 03. 2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
И ИМЕНОВАЊА
Милош Букејловић, с.р
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II
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
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. 05-52/20 од 06.2.2020. градоначелник,
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
услуга – „Израда Главног пројекта
за:

-- реконструкцију дијела Ул. Цара Душана,
-- за реконструкцију улице поред АС
„Требава експрес“ до раскрснице са
Ул. Југ Богдана до раскрснице са новопројектованом улицом „Брчко гас“
– Ул. Николе Тесле,
-- за изградњу нове улице од „Брчко
гас“ бензинске пумпе до Ул. Николе
Тесле“ путем директног споразума
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга – „Израда Главног пројекта за:
-- реконструкцију дијела Ул. Цара Душана,
(од раскрснице са Ул. Југ Богдана до
раскрснице код бензинске пумпе „Брчко
гас“ у Добоју,
-- за реконструкцију улице поред
Аутобуске станице „Требава експрес“
(од раскрснице са Ул. Југ Богдана до
раскрснице са новопројектованом
улицом „Брчко гас“ – Ул. Николе Тесле у
Добоју,
-- за изградњу нове улице од „Брчко гас“
бензинске пумпе до Ул. Николе Тесле
у Добоју“ путем поступка директног
споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 5.800,00 КМ (словима:
пет хиљада осамсто конвертибилних марака)
без ПДВ-а.
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добој и теретиће буџетску позицију 511 100.
Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем директног споразума.
Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења
за просторно уређење Градске управе Добој
бр. 05-52/20 од 06.2.2020.
Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој.
Образложење
При доношењу ове одлуке, уговорни орган
руководио се чињеницом да су за предметну
набавку обезбијеђена средства у буџету Града,
да је реално процијењена вриједност набавке
на тржишту, те да је предложена одговарајућа
врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02/404-1-174/20.
Добој, 12. 2. 2020. год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“ бр. 39/14), Правилника о поступку ди-
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ректног 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. 05-111/20 од 03.3.2020. градоначелник,
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
услуга – „Израда измјене дијела
Регулационог плана „Центар“ Добој
– ревизија, блок 10“ путем директног
споразума

Образложење
При доношењу ове одлуке, уговорни орган
руководио се чињеницом дје предметна набавка планирана Планом јавних набавки у 2020.,
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
Број: 02/404-1-265/20.
Добој, 3. 3. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга – „Израда измјене дијела Регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок
10“ путем поступка директног споразума.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 5.100,00 КМ (словима:
пет хиљада сто конвертибилних марака) без
ПДВ-а.
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добој и теретиће буџетску позицију 511 100.
Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем директног споразума.
Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења
за просторно уређење Градске управе Добој
бр. 05-111/20 од 03.3.2020. и Пројектни задатак
од 17.2.2020.
Члан 5.

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

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
за привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој бр. 04/30-1-272/20 од 18.2.2020.
градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке –
„Извођење радова на санацији
просторија у старој школи у
Ритешићу“ путем конкурентског
захтјева
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење радова на санацији просторија у старој школи у Ритешићу“, путем конкурентског захтјева.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 11.750,00КМ (словима:
једанаест хиљада седамсто педесет конвертибилних марака).
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Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града за 2020. и теретиће буџетску позицију 415 200, подекономски код 150
021.

(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за просторно
уређење Градске управе Добој број 05-77/20 од
18.2.2020. градоначелник, д о н о с и

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. 04/30-1-272/20 од 18.2.2020.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио чињеницом да су за предложену набавку обезбијеђена средства у буџету Града, да је реално процијењена вриједност
набавке на тржишту, те је предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-216/20.
Добој, 25. 2. 2020. год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке:
-- ЛОТ 1 – Израда Регулационог плана
„Проширење градског гробља Шушњари“ – Добој,
-- ЛОТ 2 – Израда измјене дијела Регулационог плана „Центар“ ревизија,
блок 6 Добој,
-- ЛОТ 3 – Израда измјене и допуне
дијела Регулационог плана „Центар“
– ревизија, блок 10, Добој,
-- ЛОТ 4 - Израда измјене дијела
Регулационог плана „Доњи град“
ревизија, блок 6, Добој,
-- ЛОТ 5 – Израда измјене дијела
Регулационог плана „Центар“
ревизија, блок 6, Добој путем
поступка конкурентског захтјева
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке:
-- ЛОТ 1 – Израда Регулационог плана
„Проширење градског гробља Шушњари“ – Добој,
-- ЛОТ 2 – Израда измјене дијела Регулационог плана „Центар“ ревизија, блок 6
Добој,
-- ЛОТ 3 – Израда измјене и допуне дијела
Регулационог плана „Центар“ – ревизија, блок 10, Добој,
-- ЛОТ 4 - Израда измјене дијела Регулационог плана „Доњи град“ ревизија,
блок 6, Добој,
-- ЛОТ 5 – Израда измјене дијела Регулационог плана „Центар“ ревизија, блок 6,
Добој
путем поступка конкурентског захтјева.
Члан 2.

На основу члана 14. став (1), члана 18. став
(1) и члана 88. Закона о јавним набавкама

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи:
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-- ЛОТ 1 – 3.500,00 КМ (словима: три
хиљаде петсто конвертибилних марака)
-- ЛОТ 2 – 1.000,00 КМ (словима: хиљаду
конвертибилних марака)
-- ЛОТ 3 – 2.000,00 КМ (словима: двије
хиљаде конвертибилних марака)
-- ЛОТ 4 – 1.500,00 КМ (словима: хиљаду
петсто конвертибилних марака)
-- ЛОТ 5 – 1.500,00 КМ (словима: хиљаду
петсто конвертибилних марака)
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града и теретиће буџетску позицију 511 100.
Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем конкурентског захтјева, а поступак јавне набавке
провести ће се у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа
цијена.
Члан 5.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне набавке.

На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-212/20.
Добој, 25. 2. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1-375/2020 од 06.3.2020.
градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
– „Извођење грађевинских и
грађевинско – занатских радова на
спортско – рекреативном објекту
у МЗ Липац“ путем отвореног
поступка

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења
за просторно уређење Градске управе Добој
број 05-77/20 од 18.2.2020., те Пројектни задаци (5x).
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.

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење грађевинских и грађевинско
– занатских радова на спортско – рекреативном објекту у МЗ Липац, на парцели означеној
као к.ч. бр. 1062/1 и 979/2 КО Липац“, путем
отвореног поступка.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 562.230,00 КМ (словима:
петсто шездесет двије хиљаде двјесто тридесет конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града за 2020. и теретиће буџетску позицију 511 100, подекономски код 150
023.
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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. 04/30-1-375/2020 од 06.3.2020.
и Главни архитектонски пројекат фискултурне
дворане.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио чињеницом да су за предложену набавку обезбијеђена средства у буџету Града, да је реално процијењена вриједност
набавке на тржишту, те је предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-295/20.
Добој, 10. 3. 2020. год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

раве Добој бр. 04/30-1-376/2020 од 06.3.2020.
градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
– „Извођење грађевинских и
грађевинско – занатских радова
на фискултурној дворани у МЗ
Бољанић“ путем отвореног поступка
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење грађевинских и грађевинско – занатских радова на фискултурној дворани у МЗ Бољанић“, путем отвореног поступка.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 418.700,00 КМ (словима:
четристо осамнаест хиљада седамсто конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града за 2020. и теретиће буџетску позицију 511 100, подекономски код 150
023.
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.

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 уп-

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој бр. 04/30-1-376/2020 од 06.3.2020.
и Главни архитектонски пројекат фискултурне
дворане.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града за 2020. и теретиће буџетску позицију 511 200, подекономски код 150
035.

Образложење

Члан 3.

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.

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

Члан 7.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-296/20.
Добој, 10. 3. 2020. год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1),
члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој бр. 04/30-1-245/20 од 17.2.2020.
градоначелник, д о н о с и

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. 04/30-1-245/20 од 17.2.2020.
Члан 7.

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

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке –
„Извођење радова на асфалтирању 4
дионице у МЗ Бољанић“
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење радова на асфалтирању 4
дионице у МЗ Бољанић, (дионица Зорани, дионица Мрђани, дионица Потоци, дионица Васићи)“, путем отвореног поступка.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 120.610,00 КМ (словима:
сто двадесет хиљада шесто десет конвертибилних марака).

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.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-200/20.
Добој, 18. 2. 2020. год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
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ним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1-330/2020 од 02.3.2020.
градоначелник, д о н о с и

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој бр. 04/30-1-330/2020 од 02.3.2020.
Члан 7.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке –
„Извођење радова на асфалтирању
локалних путева у МЗ Горња
Пакленица и МЗ Брезици“ путем
отвореног поступка
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење радова на асфалтирању
локалних путева у МЗ Горња Пакленица (дионице: језеро – Околишта, раскрсница – Конопљишта, Липовци – Околишта школа и МЗ
Брезици (дионица раскрсница – Тумарчићи)“,
путем отвореног поступка.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 130.140,00 КМ (словима:
сто тридесет хиљада сто четрдесет конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града за 2020. и теретиће буџетску позицију 511 200, подекономски код 150
035.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио чињеницом да су за предложену набавку обезбијеђена средства у буџету Града, да је реално процијењена вриједност
набавке на тржишту, те је предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-260/20.
Добој, 3. 3. 2020. год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој бр. 04/30-1-246/20 од 17.2.2020.
градоначелник, д о н о с и

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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке –
„Извођење радова на асфалтирању
локалних путева у МЗ Липац“
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење радова на асфалтирању локалних путева у МЗ Липац (засеок Вртлићи,
засеок Бјелићи, засеок Јошава, насеље Липац)“, путем отвореног поступка.
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Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 168.270,00 КМ (словима:
сто шездесет осам хиљада двјесто седамдесет
конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града за 2020. и теретиће буџетску позицију 511 200, подекономски код 150
035.
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. 04/30-1-246/20 од 17.2.2020.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио чињеницом да су за предложену набавку обезбијеђена средства у буџету Града, да је реално процијењена вриједност
набавке на тржишту, те је предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-199/20.
Добој, 18. 2. 2020. год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1-296/2020 од 24.2.2020.
градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке –
„Извођење радова на асфалтирању
локалних путева у МЗ Текућица,
МЗ Доња Пакленица, МЗ Рјечица“,
путем отвореног поступка
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење радова на асфалтирању
локалних путева у МЗ Текућица, МЗ Доња
Пакленица, МЗ Рјечица, путем отвореног поступка.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 235.820,00 КМ (словима:
двјесто тридесет пет хиљада осамсто двадесет
конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града за 2020. и теретиће буџетску позицију 511 200, подекономски код 150
035.

Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка јавне набавке, те ће се поступак
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.
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Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој бр. 04/30-1-296/2020 од 24.2.2020.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио чињеницом да су за предложену набавку обезбијеђена средства у буџету Града, да је реално процијењена вриједност
набавке на тржишту, те је предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-226/20.
Добој, 26. 2. 2020. год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења
за просторно уређење Градске управе Добој бр. 05-70/20 од 12.2.2020. градоначелник,
доноси

(од Ул. Видовданска до Ул. Добојских бригада,
l = 939,26 m) – фаза нискоградње, фаза ВиК,
електро фаза, путем отвореног поступка јавне
набавке.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 1.462.916,00 КМ (словима: милион четристо шездесет двије хиљаде
деветсто шеснаест конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града за 2020. 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 просторно уређење Градске управе Добој бр. 05-70/20 од 12.2.2020., те Пројекат
бр. 1218-3/12 од марта 2012. урађен од стране
„Добојинвест“ а.д. Добој.
Члан 7.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке –
„Извођење радова на изградњи
градске саобраћајнице „Сфоровски
пут“ у Добоју“, путем отвореног
поступка
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење радова на изградњи градске саобраћајнице „Сфоровски пут“ у Добоју

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 предложена набавка планирана Планом јавних набавки, 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.
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На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-192/20.
Добој, 17. 2. 2020. год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења
за просторно уређење Градске управе Добој
бр. 05-103/20 од 27.2.2020. градоначелник,
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке –
„Извођење радова на измијештању
топловодне подстанице, вреловода и
топловода из објекта Градске управе
Добој“, путем отвореног поступка
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење радова на измијештању
топловодне подстанице, вреловода и топловода из објекта Градске управе Добој“ путем отвореног поступка.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 139.569,00 КМ (словима:
сто тридесет девет хиљада петсто шездесет девет конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града за 2020. и теретиће буџетску позицију 511 100.

Члан 5.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне набавке.
Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења
за просторно уређење Градске управе Добој
бр. 05-103/20 од 27.2.2020.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио чињеницом да су за предложену набавку обезбијеђена средства у буџету Града, да је реално процијењена вриједност
набавке на тржишту, те је предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-264/20.
Добој, 3. 3. 2020. год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за
стамбено-комуналне послове Градске управе
Добој бр. 07-37-26/-118/20 од 24.2.2020. градоначелник, д о н о с и

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

ОДЛУКУ
о покретању поступка
набавке – „Извођење радова на
реконструкцији магистралног
вреловода у Ул. Добојских бригада у
Добоју“, путем отвореног поступка

Члан 4.

Члан 1.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа
цијена.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење радова на реконструкцији

Члан 3.
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магистралног вреловода у Ул. Добојских бригада у Добоју (од тачке Т12 до Т20, l = 815 m)“,
путем отвореног поступка јавне набавке.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 852.808,00 КМ (словима:
осамсто педесет двије хиљаде осамсто осам
конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града за 2020. 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.

На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-238/20.
Добој, 26. 2. 2020. год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења
за просторно уређење Градске управе Добој
бр. 05-106/20 од 27.2.2020. градоначелник,
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка
набавке – „Извођење радова на
реконструкцији Улице Кнеза Лазара
у Добоју“, путем отвореног поступка

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/-118/20 од 24.2.2020., те
Пројекат бр. 01-1/20 од 22.1.2020.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио чињеницом, да су за предложену набавку обезбијеђена средства у буџету Града, да је реално процијењена вриједност
набавке на тржишту, те је предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке.

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење радова на реконструкцији
Улице Кнеза Лазара у Добоју“:
-- ЛОТ 1 – радови нискоградње,
-- ЛОТ 2 – реконструкција водоводне мреже,
-- ЛОТ 3 – реконструкција вреловода
-- путем отвореног поступка.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи:
-- ЛОТ 1 – 257.059,00 КМ (словима: двјесто педесет седам хиљада педесет девет
конвертибилних марака).
-- ЛОТ 2 – 62.771,00 КМ (словима: шездесет двије хиљаде седамсто седамдесет
једна конвертибилна марка).
-- ЛОТ 3 – 108.918,00 КМ (словима: сто
осам хиљада деветсто осамнаест конвертибилних марака).
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Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града за 2020. 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 просторно уређење Градске управе Добој бр. 05-106/20 од 27.2.2020. и Пројекат бр. II-1245/09 од октобра 2009. урађен од
стране „Добојинвест“ а.д. Добој.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио чињеницом да су за предложену набавку обезбијеђена средства у буџету Града, да је реално процијењена вриједност
набавке на тржишту, те је предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-263/20.
Добој, 3. 3. 2020. год.

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. 04/30-1-244/20 од 17.2.2020.
градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка
набавке – „Извођење радова на
рехабилитацији дијела регионалног
пута Р465а (дионица од Петровића до
Стјепановића) у МЗ Зелиња Горња“,
путем отвореног поступка
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење радова на рехабилитацији
дијела регионалног пута Р465а (дионица од
Петровића до Стјепановића) у МЗ Зелиња
Горња“, путем отвореног поступка.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 297.562,00 КМ (словима:
двјесто деведесет седам хиљада петсто шездесет двије конвертибилне марке).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града за 2020. и теретиће буџетску позицију 511 200, подекономски код 150
073.
Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка јавне набавке, те ће се поступак
провести у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа
цијена.
Члан 5.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне набавке.
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Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој бр. 04/30-1-244/20 од 17.2.2020.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио чињеницом да су за предложену набавку обезбијеђена средства у буџету Града, да је реално процијењена вриједност
набавке на тржишту, те је предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-198/20.
Добој, 18. 2. 2020. год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

Друштвених домова у МЗ Текућица (ЛОТ 1),
у МЗ Доња Пакленица (ЛОТ 2) и у МЗ Горња
Пакленица (ЛОТ 3)“ путем отвореног поступка.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи:
--ЛОТ 1 - 54.600,00 КМ (словима: педесет
четири хиљаде шесто конвертибилних
марака),
--ЛОТ 2 – 6.800,00 КМ (словима: шест
хиљада осамсто конвертибилних марака),
--ЛОТ 3 – 7.800,00 КМ (словима: седам
хиљада осамсто конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града за 2020. и теретиће буџетску позицију 415 200, подекономски код 150
022.
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.

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. 04/30-1-305/20 од 25.2.2020.
градоначелник, д о н о с и

Критеријум за додјелу уговора је најнижа
цијена.
Члан 5.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне набавке.
Члан 6.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке –
„Извођење радова на санацији
Друштвених домова у МЗ Текућица,
МЗ Доња Пакленица и МЗ Горња
Пакленица“, путем отвореног
поступка

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој бр. 04/30-1-305/20 од 25.2.2020.
Члан 7.

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

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке – „Извођење радова на санацији

При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио чињеницом да су за предложену набавку обезбијеђена средства у буџе-
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ту 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.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-240/20.
Добој, 27. 2. 2020. год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

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.

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. 04/30-1-306/20 од 25.2.2020.
градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке –
„Извођење радова на санацији
Друштвеног дома у насељу „Вила“ у
МЗ Макљеновац“
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке – „Извођење радова на санацији
Друштвеног дома у насељу „Вила“ у МЗ
Макљеновац“ путем отвореног поступка.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 54.800,00 КМ (словима:
педесет четири хиљаде осамсто конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града за 2020. и теретиће буџетску позицију 415 200, подекономски код 150
022.
Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка, те ће се поступак јавне набавке

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења
за привреду и друштвене дјелатности Градске
управе Добој бр. 04/30-1-306/20 од 25.2.2020.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио чињеницом да су за предложену набавку обезбијеђена средства у буџету Града, да је реално процијењена вриједност
набавке на тржишту, те је предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-241/20.
Добој, 27. 2. 2020. год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1-354/2020 од 04.3.2020.
градоначелник, д о н о с и
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ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке –
„Извођење радова на санацији
дијелова локалног пута у МЗ
Осјечани, пут за Дугу њиву“, путем
отвореног поступка
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење радова на санацији дијелова локалног пута у МЗ Осјечани, пут за Дугу
њиву (дионица од раскрснице код школе до
Дуге њиве)“, путем отвореног поступка.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 123.080,00 КМ (словима:
сто двадесет три хиљаде осамдесет конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града за 2020. 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. 04/30-1-354/2020 од 04.3.2020.
Члан 7.

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

Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио чињеницом да су за предложену набавку обезбијеђена средства у буџету Града, да је реално процијењена вриједност
набавке на тржишту, те је предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-278/20.
Добој, 5. 3. 2020. год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења за
цивилну заштиту Градске управе Добој број
016-81-20-005/20 од 25.2.2020. градоначелник,
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне
набавке радова - „Извођење
радова на санацији и одржавању
путне инфраструктуре и
водотокова ошећених у временским
непогодама“, путем отвореног
поступка набавке
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење радова на санацији и одржавању путне инфраструктуре и водотокова
ошећених у временским непогодама“, путем
отвореног поступка набавке.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 167.870,00 КМ (словима:
стошездесетседамхиљадаосамстоседамдесетконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја у 2020. и теретиће
буџетску позицију 412 500.

Број 2

Страна 29

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног поступка, а поступак јавне набавке провести ће се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа
цијена.
Члан 5.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне набавке.
Члан 6.

ду Градске управе Добој број 13/33-1-10/20 од
27.2.2020. градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
– „Набавка средстава за заштиту и
прихрану паприке на површини од
200 m2“, путем отвореног поступка
набавке
Члан 1.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења
за цивилну заштиту Градске управе Добој број
016-81-20-005/20 од 25.2.2020.

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке – „Набавка средстава за заштиту и
прихрану паприке на површини од 200 m2“,
путем отвореног поступка набавке.

Члан 7.

Члан 2.

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

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 12.930,00 КМ (словима:
дванаест хиљада деветсто тридесет конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су Пројектом који реализује Град Добој
кроз финансијски механизам за финансирање
пројеката интегрисаног и одрживог локалног
развоја у РС 2018/2019 за које је средства обезбиједила Влада Швицарске путем Развојног
програма УН у БиХ (УНДП) у износу од 60%,
средстава Града Добоја 30 %, те корисника
Пројекта 10%.

Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио чињеницом да је предметна набавка планирана Планом јавних набавки
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
Број: 02-404-1-237/20.
Добој, 26. 2. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

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.
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 пољопривре-

Члан 5.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне набавке.

Страна 30

Број 2

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К
Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења
за пољопривреду Градске управе Добој број
13/33-1-10/20 од 27.2.2020.
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, 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
Број: 02-404-1-255/20.
Добој, 3. 3. 2020. год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 18. став
(1) и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник
БиХ“
бр. 39/14),
а поступајући по Захтјеву Одјељења за
стамбено – комуналне послове Градске управе
Добој број 07-37-26-108/20 од 12.2.2020.
градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
– „Пружање услуга одржавања
фонтане и аутоматског система за
наводњавање зелених површина у
градском парку у Добоју у 2020.“,
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Пружање услуга одржавања фонтане

и аутоматског система за наводњавање зелених
површина у градском парку у Добоју у 2020.“
путем отвореног поступка набавке.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 17.090,00 КМ (словима:
седамнаест хиљада деведесет конвертибилних
марака).
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 стамбено – комуналне послове Градске управе Добој број 07-37-26-108/20 од 12.2.2020.
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. 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.

Број 2

Страна 31

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

На основу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-213/20.
Добој, 25. 2. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по захтјеву Одјељења
за просторно уређење Градске управе Добој
број 05-61/20 од 11.2.2020. градоначелник,
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
радова - „Радови на уређењу до
грађевинске парцеле означене
као к.ч. бр. 6696 (нови премјер),
што одговара к.ч. бр. 284/2 (стари
премјер), све КО Добој за изградњу
СПО „Центар 5“ у Ул. Цара Душана
у Добоју – радови на водоводу и
канализацији“, путем отвореног
поступка набавке
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке – „Радови на уређењу до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 6696 (нови
премјер), што одговара к.ч. бр. 284/2 (стари премјер), све КО Добој за изградњу СПО
„Центар 5“ у Ул. Цара Душана у Добоју – радови на водоводу и канализацији“, путем отвореног поступка набавке.
Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 32.256,00 КМ (словима:
тридесет двије хиљаде двјесто педесет шест
конвертибилних марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја у 2020. и теретиће
буџетску позицију 511 100.
Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем отвореног поступка, а поступак јавне набавке провести ће се у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа
цијена.
Члан 5.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне набавке.
Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је захтјев Одјељења
за просторно уређење Градске управе Добој
број 05- 61/20 од 11.2.2020. , као и Предрачунска вриједност радова (ВиК) урађена од стране
„Водовод“ а.д. Добој.
Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио чињеницом да је предметна набавка планирана Планом јавних набавки
у 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
Број: 02-404-1-187/20.
Добој, 14. 2. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

Страна 32

Број 2

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

На основу члана 14. став (1), члана 17. став
(1), члана 21. тачка ц) и члана 24. тачка а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1-315/20
од 28.2.2020. градоначелник, д о н о с и

вести у складу са Законом о јавним набавкама
БиХ.
Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа
цијена.
Члан 5.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке –
„Извођење кровопокривачких
радова на објекту Дневног центра
у Великој Буковици“, путем
преговарачког поступка поступка
без објаве обавјештења о набавци
Члан 1.

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. 04/30-1-315/20 од 28.2.2020.
и Допуна Главног пројекта бр. 431-3/19 од фебруара 2020. урађена од стране „Добојинвест“
а.д. Добој.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење кровопокривачких радова
на објекту Дневног центра у Великој Буковици“ путем преговарачког поступка без објаве
обавјештења о набавци.

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

Члан 2.

Образложење

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 24.400,00 КМ (словима:
двадесет четири хиљаде четристо конвертибилних марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су од стране Владе РС – Министарства
финансија у износу од 195.583,00 КМ (словима: стодеведесетпетхиљадапетстоосамдесеттриконвертибилнемарке) на основу Споразума о финансирању пројекта донаторским
средствима у оквиру механизма сарадње по
Споразуму о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и
Републике Србије (наш број 02-022-1-1217/19
од 01.07.2019.) док је евентуална разлика у
цијени обезбијеђена у буџету Града и теретиће
буџетску позицију 511 200.

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.

Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем преговарачког поступка поступка без објаве
обавјештења о набавци, те ће се поступак про-

Члан 7.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-404-1-253/20.
Добој, 3. 3. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи РС („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16, 36/19) и члана 60. Статута
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 1/17 ), градоначелник, доноси

Број 2

С Л У Ж Б Е Н И ГЛ АС Н И К

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Локалног реадмисионог
тима
Члан 1.

У Локални реадмисиони тим именују се :
1) Драган Василић, шеф Кабинета Градоначелника, координатор;
2) Милош Букејловић, потпредсједник
Скупштине, члан;
3) Дејан Милановић, ЈЗУ „Дом здравља“
Добој, члан;
4) Љубиша Ђукановић, командир полицијске станице Добој 1, члан;
5) СандраТатић, директор ЈУ Завод за запошљавање РС, Филијала Добој, члан;
6) Братислав Радоњић , ЈУ „Центар за социјални рад Добој“, члан;
7) Пебић Данијела, Градске управа, стручни
савјетник, члан.
Члан 2.

Задатак Локалног реадмисионог тима из
члана 1. овог Рјешења је подршка у процесу
прихвата и интеграције реадмисираних лица
држављана БиХ, а које проводи Министарство
за људска права и избјеглице БиХ у сарадњи са
ентитетским министарствима.
Члан 3.

Доношењем овог Рјешења престаје да важи
раније донесено Рјешење о именовању Локалног реадмисионог тима број: 02-022-2253/17.
од 14.11.2017. године.
Члан 4.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а обајвиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-022-442/20.
Добој, 28. 2. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

Страна 33

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (‹›Службени
гласник Републике Српске›› бр.121/12 и 46/17),
члана 43. Закона о заштити становништва од
заразних болести (‹›Службени гласник Републике Српске›› бр.90/17), члана 59.и 82. Закона о локалној самоуправи (‹›Службени гласник
Републике Српске›› бр.97/16 и 36/19), члана 5.
и члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба за ванредне ситуације ( ‹›Службени гласник
Града Добој›› бр.2/18) и чл. 60. и чл.77 Статута
Града Добој (‹›Службени гласник Града Добоја›› бр.1/17), а на приједлог Градског штаба
за ванредне ситуације градоначелник, доноси

НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских и
других објеката на територији Града
Добој
У циљу провођења ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести те
заштите и спасавања становништва:
1. Забрањује се рад сљедећим објектима,
сваким радним даном и у дане викенда:
- угоститељским објектима врсте ноћни
клуб,
- свадбеним салонима,
- фитнес – центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
- дјечијим играоницама.
- Забрањује се рад у дане викенда – суботом
и недјељом:
- трговачким центрима,
- пијацама на подручју града Добоја.
2. Ограничава се рад од 7,00 до 18,00 часова
сваким даном, сљедећим објектима:
- трговачким центрима радним данима
- осталим трговачким објектима (свима,
укључујући и тржнице на мало – пијаце),
- угоститељским објектима свих врста (изузев угоститељских објеката у оквиру вршења
дјелатности смјештаја гостију и напријед наведених ноћних клубова и свадбених салона),
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а укључујући и угоститељске објекте смештене на аутобуским, жељезничким и бензинским
пумпама.
3. Ограничава се рад од 7,00 до 22,00 часа
сваким даном сљедећим објектима:
- субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и
колача (искључиво у оквиру продаје њихових
производа).
4. Обавезују се пружаоци услуга из тачке
2.алинеја 3. да обезбједе минимално
растојање од 2 метра између корисника
услуга.
5. Задужује се Одјељење за инспекцијске
послове и Одјељење комуналне полиције
да у провођењу ове наредбе обезбиједе
поштовање исте од стране напријед
наведених објеката.
6. О извршењу задатака из ове Наредбе,
органи из тачке 5. наредбе, свакодневно ће
извјештавати Команданта градског штаба
за ванредне ситуације.
7. Ова наредба ступа на снагу даном
доношења а траје до 1.04.2020.године и
бити ће објављена у ‘’Службеном гласнику
Града Добој’’.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-022-575/20.
Добој, 13. 3. 2020. год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59. и члана 82.став 3.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16,36/19), и члана
60.Статута града Добој („Службени гласник
града Добој“ број 1/17), градоначелник Добоја,
доноси

РЈЕШЕЊЕ
I

Овим Рјешењем именује се Милена Лончар
за координатора тима за израду Акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских пројена.
II

Задатак координатора тима за израду
Акционог плана за одрживу енергију и
борбу против климатских промјена је између
осталог, да у име тима сазива Савјетодавну
групу именовану рјешењем градоначелника
у циљу увида јавности у рад тима и добијања
евентуалних сугестија и приједлога.
Савјетодавна група ће се сазивати по окончању сваке појединачне фазе Акционог плана
за одрживу енергију и борбу против климатских промјена, односно по потреби тима.
III

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику
Града Добој.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
Број: 02-022-478/20.
Добој, 4. 3. 2020. год.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, с.р.
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ОГЛАСИ
Одјељење за стамбено-комуналне послове
Добој на основу рјешења број 07-372-1-33/19
од 12.12.2019. године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарском листу број: 601/7 упис оснивања Промјене лица овлашћених за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици
Краља Драгутина број 1-3 у Добоју са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника зграде у
ул. Краља Драгутина број 1-3 у Добоју, из Регистра се бришу Стевановић Љубомир и Томанић Драго а као нова лица овлаштена за заступање Заједнице уписују се: Васиљевић Раде
предсједник УО заступа заједницу самостално
и без ограничења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-33/19.
Добој, 12. 12. 2019. год.
в.д. Начелник Одјељења,
Дарио Лазић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове
Добој на основу рјешења број 07-372-1-34/19
од 12.12.2019. године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарском листу број: 602/7 упис оснивања Промјене лица овлашћених за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици
Николе Пашића број 41 у Добоју са сљедећим
подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника зграде
у ул. Николе Пашића бр. 41 у Добоју, из Регистра се брише Лазић Боро а као нова лица

овлаштена за заступање Заједнице уписују се:
Милеуснић Феђа предсједник ЗЕВ-а заступа
заједницу самостално и без ограничења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-34/19.
Добој, 12. 12. 2019. год.
в.д. Начелник Одјељења,
Дарио Лазић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове
Добој на основу рјешења број 07-372-1-35/19
од 12.12.2019. године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарском листу број: 602/7 упис оснивања Промјене лица овлашћених за заступање
Заједнице етажних власника зграде у улици
Николе Пашића број 26 у Добоју са сљедећим
подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника зграде у
ул. Николе Пашића бр. 26 у Добоју, из Регистра се бришу Мишић Драган и Шуматић Младен а као нова лица овлаштена за заступање
Заједнице уписују се: Радоњић Рато, заступа
заједницу самостално и без ограничења и Ивановић Ведрана заступа заједницу самостално
и без ограничења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-35/19.
Добој, 12. 12. 2019. год.
в.д. Начелник Одјељења,
Дарио Лазић, с.р.
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Одјељење за стамбено-комуналне послове
Добој на основу рјешења број 07-372-1-38/19
од 31.12.2019. године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарском листу број: 606/7 упис Промјене лица овлашћених за заступање Заједнице
етажних власника зграде у улици Солунских
добровољаца број:21/Л-3, Добој са сљедећим
подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника зграде у
ул. Солунских добровољаца бр. 21/Л-3 у Добоју, из Регистра се бришу Ђекић Петко и Божичковић Невенка а као нов лице овлаштено
за заступање Заједнице уписују се: Маричић
Драгана, заступа заједницу самостално и без
ограничења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-38/19.
Добој, 31. 12. 2019. год.
в.д. Начелник Одјељења,
Дејан Нарић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове
Добој на основу рјешења број 07-372-1-36/19
од 27.12.2019. године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарском листу број: 604/7 упис оснивања Издвајања Заједнице етажних власника
зграде у улици Цељска број: СП 25 Б са сљедећим подацима:
Издваја се Заједница етажних власника
зграде у улици Цељска број: СП 25 Б у Добоју
из Заједнице етажних власника зграде у улици Цељска број: СП 25 Б у Добоју. Оснивачи:
осам етажних власника. Дјелатност: управљање зградом за рачун етажних власника, иступа у правном промету самостално у оквиру

Број 2

дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином, чланови одговарају супсидијарно
до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа самостално и
без ограничења: Пејић Бранка.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-36/19.
Добој, 27. 12. 2019. год.
в.д. Начелник Одјељења,
Дејан Нарић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове
Добој на основу рјешења број 07-372-1-2/20
од 06.02.2020. године, извршио је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарском листу број: 608/7 упис оснивања Заједница етажних власника зграде, улица Видовданска број: 44 „Емилија“, Добој са
сљедећим подацима:
Назив и сједиште: Заједница етажних власника, улица Видовданска број: 44 „Емилија“,
Добој. Оснивачи: шест етажних власника. Дјелатност: управљање зградом за рачун етажних
власника, иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном имовином, чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања зграде. Заједницу заступа самостално и без ограничења: Давидовић
Миодраг.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-2/20.
Добој, 30. 2. 2020. год.
в.д. Начелник Одјељења,
Дејан Нарић, 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: Велибор
Јеринић. Редакцијски одбор: Бојана Кршић. Рјешењем Министарства информисања
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Штампа: „Графичар” Добој. За штампарију: Станоје-Зеле Лујић.

