БРОЈ 1

05.ФЕБРУАР 2020.ГОДИНЕ

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

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

I
АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
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 04.02.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о приступању измјени дијела
регулационог плана
„Средњошколски центар-Усора“ Добој
I
У Одлуци о приступању измјени дијела регулационог плана
„Средњошколски центар-Усора“ Добој, број: 01-013-370/19 од
05.11.2019. године, мијења се тачка II и гласи:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-29/20.
Добој: 04.02.2019.год.

На основу члана 69. став 1. и члана 73. став 2. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“
број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 9. 14. и 18. Правилника о
обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског
земљишта („Службени гласник Републике Српске“ број 95/13,
99/13 и 22/14), 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 одржајној
04.02.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о висини накнаде за трошкове уређења
градског грађевинског земљишта за 2020. годину

II
Подручје за које се врши измјена Плана налази се у Добоју, а
обухвата парцеле означене као к.ч. број 6693/3, 6693/1, 6839/5,
6834/1, 6826/1, 6823/1, 6822/1, 6821/1, 6826/2, 6830, 6832, 7326/6,
7326/4, 7324/3, 7325/6, 7325/4, 7578, 7579, 7580, 7582, 7590,
7592/6, 7592/7, 7591/1, 7592/5, 7592/1, 7592/8, 7594,
7595/1,7598/1, 7599/1, 7589/2, 7593, 7589/1, 7588, 7587, 7586,
7585, 7584, 7583, 7390, 7310, 7581, 6731/1, 6710/8, 6710/2, 6710/4,
6731/3, 8163/1, 6710/1, 6710/7, 6711/1, 7388/1 (дио), 7388/2 (дио),
7389/2 (дио), 7311/1 (дио), 7312 (дио), 7319 (дио), 7321 (дио),
7327/3 (дио), 8156/2 (дио), 6814/2 (дио), 8156/4 (дио), 6814/1
(дио), 6817 (дио), 6810/1, 6820 (дио), 8266/1 (дио), 7234 (дио),
7232 (дио), 6825, 6824, 6829, 6831, 6837 (дио), 6838, 6839/1 (дио),
8157/5 (дио), 6844 (дио), 6846 (дио), 6688/1 (дио), 6687/1 (дио),
6689/1 (дио), 6691/1 (дио), 6695/1, 6694 (дио), 7247/8, 7247/6,
7247/4 (дио), 7246/1 (дио), 6694 (дио), 8266/1 (дио), 6815/1, 6816
(дио), 6818 (дио), 6695/3, 8266/3 и 6815/3 све К.О. Добој.
Подручје обухвата износи 14,4 ха“.
III

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић,с.р

I
Овом одлуком, утврђује се висина накнаде за трошкове уређења
градског-грађевинског земљишта за 1м2 (један метар квадратни)
корисне површине објекта-спроведбених докумената просторног
уређења за 2020. годину.
II
Трошкови уређења градског грађевинског земљишта израчунати према одредбама Закона о уређењу простора и
грађењу, Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења
градског грађевинског земљишта, Уредбе о условима, начину
обрачуна и плаћању накнаде за легализацију објеката, за
спроведбена документа просторног уређења износе у КМ/м2.
А/ НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА ПОДРУЧЈА ЗА
КОЈЕ ЈЕ ДОНЕСЕН СПРОВЕДБЕНИ ДОКУМЕНТ

Осталe тачке Одлуке из тачке I остају непромијењени.
Ред.
Бр.

НАЗИВ ПЛАНА

Трошкови
уређења

Број 1
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 2
_____________________________________________________________________________________________________________________________

КМ/м² нето
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21

Регулациони
план
стамбенопословног
комплекса
„Средњошколски центар“ Добој
фаза I (Сл. гл.оп. Добој бр. 2/09)
Регулациони
план
стамбенопословног
комплекса
„Средњошколски центар“ Добој
фаза II (Сл.гл.оп. Добој бр. 4/11)
Измјена
и
допуна
дијела
регулационог плана „Центар“ Добој
(пијаца) (Сл.гл.оп. Добој бр.1/07)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“ Добој, блок 10.(Сл.гл.
оп.Добој бр. 1/12)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“Добој
блок 1. (Сл. гл. оп. Добој бр, 1/13)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“ Добој, (Сл.гл. оп. Добој бр.
3/14)
Измјена дијела регулационог плана
блок 9.
(Сл.гл. оп. Добој бр. 8 и 9/13)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“ Добој, блок 5 („Сл. гл. оп.
Добој 8/12)
Измјена дијела регулационог плана
„Доњи град“ Добој, блок 3 („Сл. гл.
оп. Добој бр. 1/12)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“ Добој, блок 1.3.5. („Сл.гл.
оп. Добој бр. 7/12)
Регулациони план „Средњошколски
центар – Усора“ („Службени гласник
Града Добој бр: 1/16
Регулациони
план
„Баре“
(„Службени гласник Града Добој бр:
1/16)
Регулациони
план
„Босанка“
(„Службени гласник Града Добој бр:
1/16)
Измјена и допуна регулационог
плана „Средњошколски центар –
фаза 1“ („Службени гласник Града
Добој бр: 1/16) Спортска дворана
Измјена и допуна регулационог
плана „Центар“ ревизија, блок 4.
(„Службени гласник Града Добој бр:
1/16)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“
Добој,
ревизија,
(„Службени гласник Града Добој“
бр: 1/16)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“
Добој,
ревизија,блок
8.(„Службени гласник Града Добој“
бр: 1/16)
Измјена дијела регулационог плана
„Доњи град“ Добој, ревизија, блок 5.
(„Службени гласник Града Добој“
бр: 1/16)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“
Добој,
ревизија,
(„Службени гласник Града Добој“
бр: 1/16)
Измјена дијела регулационог плана
„Доњи град“ ревизија, блок 10.
(„Службени гласник Града Добој“
бр: 3/16)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“
Добој,
ревизија,
(„Службени гласник Града Добој“
бр: 3/16)

22.

93,50
23.
93,50
24.
88,80
25.
94,61

97,79

26.

97,00
27.
89,13

89,67

28.

87,13

29.

91,90
30.
95,45
31.
55,13
32.
105,30

90,50

90,82

91,45

91,45

91,45

91,45

91,45

95,00

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Измјена дијела регулационог плана
„Центар“ Добој, ревизија (блок 5)
(„Службени гласник Града Добој“
бр: 3/16)
Измјена дијела регулационог плана
„Доњи град“ Добој, ревизија,
(„Службени гласник Града Добој“
бр: 3/16)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“ Добој, ревизија, блок 1А
(„Службени гласник Града Добој“
бр: 3/16)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“ Добој, ревизија, блок
7.(„Службени гласник Града Добој“
бр: 6/16)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“
Добој,
ревизија
(„Службени гласник Града Добој“
бр: 6/16)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“ Добој, ревизија, блок
10.(„Службени гласник Града Добој“
бр: 6/16) (Прода)
Измјена дијела регулационог плана
„Доњи град“ Добој, ревизија, блок
4.(„Службени гласник Града Добој“
бр: 6/16)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“ Добој, ревизија, блок
2.(„Службени гласник Града Добој“
бр: 6/16)
Регулациони план „Медицинска
школа“ Добој, („Службени гласник
Града Добој“ бр: 6/16)
Измјена дијела регулационог плана
„Доњи
град“
Добој,
ревизија,(„Службени гласник Града
Добој“ бр: 6/16)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“ Добој, ревизија, блок
1.(„Службени гласник Града Добој“
бр: 9/16)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“ Добој, ревизија, блок
2.(„Службени гласник Града Добој“
бр: 9/16)
Измјена дијела регулационог плана
„Доњи град“ Добој – ревизија, блок
3.(„Службени гласник Града Добој“
бр: 1/17)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“ Добој, - ревизија, блок 2.
(„Службени гласник Града Добој“
бр:1/17)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“ Добој, - ревизија, блок 6.
(„Службени гласник Града Добој“
бр: 3/17)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“ Добој, - ревизија, блок 6.
(„Службени гласник Града Добој“
бр: 5/17)
Измјена дијела регулационог плана
„Средњошколски центар – Усора“
Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 1/18)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“
Добој-ревизија,
блок
8.(„Службени гласник Града Добој“
број: 3/18)
Регулациони план „Општа болница“
Добој („Службени гласник Града
Добој“ број: 4/18)

91,45

91,45

91,45

91,45

91,45

91,45

91,45

91,45

77,73

91,45

91,00

91,45

91,45

91,45

91,45

91,45

91,00

90,85

84,50

Број 1
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Измјена дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија, блок
5.(„Службени гласник Града Добој“
број: 7/18)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија, блок
10.(„Службени гласник Града Добој“
број: 7/18)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“ Добој ревизија, блок 1.
(„Службени гласник Града Добој“
број: 7/18 )
Измјена дијела регулационог плана
„Средњошколски центар – Усора“
Добој („Службени гласник Града
Добој“ број:7/18)
Измјена дијела регулационог плана
„Центар“ Добој-ревизија, блок 2
(„Службени гласник Града Добој
4/19)
Измјена дијела Регулационог плана
„Доњи град“ Добој-ревизија, блок 9
(„Службени гласник Града Добој“
број 3/19)
Измјена дијела Регулационог плана
стамбено-пословног
комплекса
„Средњошколски центар“ Добој,
фаза I („Службени гласник Град
Добој“ број 8/19)
Измјена дијела регулационог плана
„Општа Болница“ Добој (Скраћени
поступак) („Службени
гласник
Града Добој“ број 1/19)

III
90,85

90,85

90,85

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

91,00

Број: 01-013-28/20.
Добој: 04.02.2019.год.
90,71

90,42

77,21

Б/ НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА ПОДРУЧЈА ЗА КОЈЕ НИЈЕ ДОНЕШЕН
СПРОВЕДБЕНИ ДОКУМЕНТ

1.
2.
3
4.
5.
6.

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

90,85

Просјечна висина накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта за спроведбене документе просторног
уређења који не садрже детаљан предмјер и предрачун износи
90,43 КМ.
Просјечна цијена утврђује се сваке године на основу предмјера и
предрачуна планова гдје је цијена детаљно утврђена.

Ред.
Број

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини
трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2019.
годину објављена у „Службеном гласнику Града Добој“ број
1/19.
IV

ЗОНА

Износ по м² корисне
површине у КМ

I
II
III
IV
V
VI

90,71
77,21
63,71
50,21
36,71
13.75

Просјечна висина накнаде за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта утврђена је у складу са чланом 18.
Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске“
број: 95/13, 99/13 и 22/14) од стране овлашћеног правног лица
„Добојинвест“ а.д. Добој
валоризована и
процентуално
умањена, водећи рачуна о зони градског грађевинског земљишта.
Просјечни трошкови измјене планског документа – у складу са
чланом 155. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19)
износи 0,10 КМ/м2, односно 1.000,00 КМ/ха (цијена без
прибављања геодетске подлоге и осталих потребних
докумената).
У складу са чланом 73. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ бр: 40/13, 106/15, 3/16 и
84/19), инвеститор изградње објеката на градском грађевинском
земљишту дужан је прије добијања грађевинске дозволе платити
ренту и накнаду за трошкове уређења градског грађевинског
земљишта.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић,с.р

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 14. став 2. и 3.
Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске“
број: 95/13, 99/13 и 22/14) и члана 35. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), Скупштина Града
Добој, на сједници одржаној 04.02.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и
друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина
I
Овом Одлуком, утврђују се просјечне јединичне цијене радова
комуналне и друге јавне инфраструктуре, и уређења јавних
површина на подручју Града Добој.
II
Просјечне јединичне цијене радова комуналне и друге јавне
инфраструктуре, и уређења јавних површина износе:
ИНФРАСТРУКТУРА
А

1.

2.

3.

Јед.
Мјере

Јед.
Цијена

Саобраћајна
инфраструктура
Приступна саобраћајница
- изградња

м2

90,20

Приступна саобраћајница
- реконструкција

м2

55,00

Тротоар и стазе
- изградња

м2

55,00

Тротоар и стазе
- реконструкција

м2

38,00

Паркинг простор
- изградња

м2

72,00

м3

45,00

м2

75,00

Б1 Канализација
Изградња
1.
2.

Земљани радови
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Монтажерски радови

3.

Грађевински
(канализациони шахт) са
обрадом

ком

1.200,00

Б2 Водовод
Изградња

1.

Земљани радови за цијеви

м3

43,00

2.

Монтажерски радови
(набавка и монтажа
водоводних цијеви)

м2

200,00

3.

Грађевински радови (израда
шахта са поклопцем)

В

Улична расвјета

1.

Електро радови
- полагање каблова

ком

м1

290,00

Г

Зелене површине

1.

Уз саобраћајнице

м2

5,00

2.

Блоковско зеленило

м2

11,00

1.

Изградња

ком

м1

Подстаница (увећава се
ком
овисно о потребној јачини)
Цијене су исказане са урачунатим ПДВ-ом.
2.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број: 97/16 и 36/19), члана 348. став 3. Закона о
стварним правима („Службени гласник РС“ број: 124/08, 3/09
58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 6. Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“ број: 20/12), члана 35. Статута града
Добој („Службени гласник града Добој“ број: 1/17) и Процјене
вриједности непокретности сталног судског вјештака
архитектонско-грађевинске струке Сејада Мехмедагића из
Добоја број:ГД/1/20 од дана 27.01.2020. године Скупштина града
Добој, на сједници одржаној дана 04.02.2020. године донијела је
ОДЛУКУ
о продаји неизграђеног градског
грађевинског земљишта непосредном
погодбом ради обликовања грађевинске честице у КО Добој

Расвјетни стубови
- блоковски нижи

Топловод

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић,с.р

2.000,00

2.

Д

Број: 01-013-27/20.
Добој: 04.02.2019.год.

1.000,00

329,70
54.280,00

Просјечно утврђене јединичне цијене радова комуналне и друге
јавне инфраструктуре и уређења јавних површина утврђене су на
основу калкулације тржишне цијене такве врсте радова урађене
од стране овлашћеног правног лица.
III
Просјечни трошкови измјене планског документа – у складу са
чланом 155. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19),
износи: 0,10КМ/м², односно 1.000,- КМ/ха (цијена без
прибављања геодетске подлоге и осталих потребних
докумената).
IV
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о
просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне
инфраструктуре и уређења јавних површина објављена у
„Службеном гласнику Града Добој“ број 1/19.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Града Добој“.

I
Продаје се Предузећу за извођење и сервисирање термо и водо
инсталација, инжињеринг и угоститељство „Боро-Терм“ д.о.о.
Добој, улица Солунских добровољаца Ц3 Л4, неизграђено
градско грађевинско земљиште непосредном погодбом ради
обликовања грађевинске честице, и то некретнина означена као
к.ч. број: 4995/23 М. СТОЈАНОВИЋА, двориште, површине
145м2, уписана у ПЛ број 729 КО Добој (новог премјера), а што
по старом премјеру одговара к.ч. број: 509/154 М.
СТОЈАНОВИЋА, двориште, површине 145м2, уписана у ЗК
улошку број 4034 КО СП Добој.
II
Продајна цијена земљишта из тачке I ове Одлуке износи
34.814,50КМ за укупну површину од 145 м2, односно 240,10
КМ/м2 по процјени вриједности непокретности вјештака
архитектонско-грађевинске струке Сејада Мехмедагића из
Добоја.
III
Овлашћује се Градоначелник Града Добоја да на основу ове
Одлуке може закључити купопродајни уговор са подносиоцем
захтјева за непосредну куповину непокретности.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а
биће објављена у „Службеном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-25/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић,с.р

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 04.02.2020.
године, донијела је
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ОДЛУКУ
о именовању Савјета за праћење измјене дијела
регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 10
Члан 1.
Именује се Савјет за праћење измјене дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија, блок 10:
1. Синиша Лукић, дипл.инж.арх. – предсједник,
2. Мишић Радислав, дипл.инж.арх. – члан
3. Зоран Стојановић, дипл.инж.грађ. – члан
4. Радован Бјелановић, дипл.инж.маш. – члан
5. Наташа Марић, дипл.правник – члан.
Члан 2.
Савјет се именује за:
Измјену дијела регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија,
блок 10.
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: 01-013-19/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић,с.р

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 04.02.2020.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању Савјета за праћење измјене дијела
регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 6
Члан 1.
Именује се Савјет за праћење измјене дијела регулационог плана
„Центар“ Добој – ревизија, блок 6:
1. Синиша Лукић, дипл.инж.арх. – предсједник,
2. Мишић Радислав, дипл.инж.арх. – члан
3. Зоран Стојановић, дипл.инж.грађ. – члан
4. Радован Бјелановић, дипл.инж.маш. – члан
5. Наташа Марић, дипл.правник – члан.
Члан 2.
Савјет се именује за:

Измјену дијела регулационог плана „Центар“ Добој – ревизија,
блок 6.
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: 01-013-21/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић,с.р

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 04.02.2020.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о именовању Савјета за праћење измјене дијела
регулационог плана „Доњи град“ Добој – ревизија, блок 6
Члан 1.
Именује се Савјет за праћење измјене дијела регулационог плана
„Доњи град“ Добој – ревизија, блок 6:
1. Синиша Лукић, дипл.инж.арх. – предсједник,
2. Мишић Радислав, дипл.инж.арх. – члан
3. Зоран Стојановић, дипл.инж.грађ. – члан
4. Радован Бјелановић, дипл.инж.маш. – члан
5. Наташа Марић, дипл.правник – члан.
Члан 2.
Савјет се именује за:
Измјену дијела регулационог плана „Доњи град“ Добој ревизија, блок 6.
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“.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-23/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
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 04.02.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о приступању измјени дијела Регулационог плана
„Центар“ Добој –ревизија, блок 6

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.

Члан 1.
Приступа се измјени дијела Регулационог плана „Центар“ Добој
– ревизија, блок 6 (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Подручје за које се врши измјена Плана налази се у Добоју у
улици Видовданска, а обухвата парцеле означене као к.ч. број
5656/1 и 5653 К.О. Добој. Подручје обухвата износи 0,15 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. под 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 доградња
стамбено-пословног објекта.
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 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.

На основу резултата јавне расправе и заузетих ставова по
приспјелим примједбама на нацрт Плана, носилац припреме
утврђује 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: 01-013-20/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
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 04.02.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о приступању измјени дијела Регулационог плана
„Центар“ Добој –ревизија, блок 10
Члан 1.
Приступа се измјени дијела Регулационог плана „Центар“ Добој
– ревизија, блок 10 (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Подручје за које се врши измјена Плана налази се у Добоју у
улици Кнеза Милоша, а обухвата парцеле означене као к.ч. број
6928/1, 6928/2 и 8269/4, К.О. Добој. Подручје обухвата износи
0,30 ha.
Члан 3.
Саставни дио ове одлуке је графички прилог са уцртаном
границом обухвата измјене Плана.
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Члан 4.
Плански период у смислу члана 40. став 3. под в. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84//19) је 10 година.

(„Службени гласник Града Добој“ број:1/17), Скупштина Града
Добој на сједници одржаној 04.02.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о приступању измјени дијела Регулационог плана
„Доњи град“ Добој –ревизија, блок 6
Члан 1.

Члан 5.
На подручју за које се врши израда Плана, планира се изградња
стамбено - пословног објекта.
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 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.

Приступа се измјени дијела Регулационог плана „Доњи град“
Добој – ревизија, блок 6 (у даљем тексту: План).
Члан 2.

-

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 угогорену 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 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 приједлог Плана и подноси га на усвајање и доношење.

Подручје за које се врши измјена Плана налази се у Добоју у
улици Војводе Мишића, а обухвата парцеле означене као к.ч.
број 4916/1, 4915/1 и 4915/2 К.О. Добој. Подручје обухвата
износи 0,08 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. под 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
стамбено-пословног објекта.
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 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.

Члан 11.
Сви субјекти планирања дужни су да дају расположиве податке
и друге информације неопходне за израду Плана.

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

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
„Службеном гласнику Града Добој“.

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

у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-18/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
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

Члан 7.

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.
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године по м2 корисне стамбене површине објавељена у
Службеном гласнику Града Добој број 1/19.
Члан 10.
На основу резултата јавне расправе и заузетих ставова по
приспјелим примједбама на нацрт Плана, носилац припреме
утврђује 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: 01-013-22/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић,с.р

На основу члана 80. став 4. 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 Град Добој“ број: 1/17),
Скупштина Града Добој на сједници одржаној 04.02.2020.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању основице за израчунавање
висине ренте у 2020 години
I
Овом Одлуком, утврђује се просјечна коначна грађевинска
цијена једног квадратног метра корисне површине стамбеног и
пословног простора у 2019. години, на подручју Града Добој, која
служи као основица за израчунавање висине ренте код изградње,
доградње и надоградње постојећих објеката у 2020. години.
Просјечна коначна грађевинска цијена једног метра корисне
површине стамбеног и пословног простора утврђена је на основу
предрачуна из главних пројеката издатих грађевинских дозвола
у претходној години.
II
Утврђује се просјечна коначна грађевинска цијена м2 корисне
стамбене површине на подручју Града Добој у 2019-ој години у
износу од 842,12 КМ и служи као основица за обрачун ренте у
2020-ој години.
III
Висина ренте утврђује се у проценту за поједине зоне од
просјечне коначне грађевинске цијене из тачке II ове Одлуке и то
како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

У првој зони (6%)................................50,53 КМ/м2
У другој зони (5%)..............................42,10 КМ/м2
У трећој зони (4%)..............................33,68 КМ/м2
У четврој зони (3%)............................25,26 КМ/м2
У петој зони (2%)................................16,84 КМ/м2
У шестој зони (1%)...............................8,42 КМ/м2

У издојеном дијелу прве зоне рента се увећава за 1%.

IV
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о
утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене- из претходне

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-24/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић,с.р

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 348. став 1. Закона
о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“
број: 124/08, 3/09 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 5.
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“
број: 20/12), члана 35. Статута града Добој („Службени гласник
града Добој“ број: 1/17) и Процјене вриједности некретнина
вјештака грађевинско-архитектонске струке Радислава Б.
Мишића из Добоја број: П23-01/20 од 23.01.2020. године
Скупштина града Добој, на сједници одржаној дана 04.02.2020.
године донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима продаје неизграђеног
градског грађевинског
земљишта у државној својини у КО Добој
I

Под условом и на начин регулисан овом одлуком провешће се
лицитацијом продаја неизграђеног градског грађевинског
земљишта у државној својини у КО Добој означеног као к.ч. број:
5124/2 Сточна пијаца, градилиште површине 126 м2, уписана у
ПЛ број 724 КО Добој (новог премјера), а што по старом премјеру
одговара к.ч. број 763/2 Сточна пијаца, градилиште површине
126 м2, уписана у ЗК улошку број 4034 КО СП Добој.
II
Почетна продајна цијена земљишта из тачке I ове Одлуке за
укупну површину од 126 м2 износи 2.255,40 КМ односно 17,90
КМ/м2, а по Процјени вриједности некретнина вјештака
грађевинско-архитектонске струке Радислава Б. Мишића из
Добоја.
III
За учешће у поступку лицитације учесник је дужан уплатити
аконтацију у износу од 1.000,00 КМ на жиро рачун продавца
број: 555-008-01240202-37 отворен код Нове Банке а.д. Бања
Лука, накнада за излицитирано земљиште.
IV
Продајну цијену земљишта из тачке I ове Oдлуке, учесник
лицитације са којим ће се закључити уговор обавезан је уплатити
у року од 8 дана након закљученог поступка лицитације, а
предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року од 8 дана
од дана уплате продајне цијене о чему ће се сачинити записник о
примопредаји.
V
Поступак лицитације неизграђеног градског грађевинског
земљишта у државној својини спровешће Комисија за
спровођење јавног надметања за продају непокретности у
својини Града.
VI
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику града Добој“

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
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Број: 01-013-26/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
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 04.02.2020. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о престанку функције предсједника
Скупштине Града Добој
1. Сањи Вулић, престаје функција предсједника
Скупштине Града Добој, са даном 16.01.2020. године.
2. Именована из тачке 1. овог рјешења права по основу
радног односа остварује у складу са законом, а на
основу рјешења надлежног органа.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење
Сања Вулић је дана 29.05.2019.године на сједници Скупштине
Града Добој изабрана на функцију предсједника Скупштине
Града Добој. Доношењем Рјешења о избор предсједника
Скупштине Града Добој број :01-013-233/19, иста је засновала
радни однос у Скупштини Града Добој на наведеној функцији.
Дана 15.01.2020.године,Сања Вулић је поднијела Комисији за
избор и именовање Скупштине Града Добој писмену оставку на
функцију предсједник Скупштине Града са захтјевом за
престанак радног односа на дан 16.01.2020.године, због избора и
именовања на јавну функкцију посланика у Парламентарној
Скупштини БиХ. Комисија за избор и именовање је руководећи
се чланом 5. а у вези са чланом 27.став 1.тачка 3. Закона о статусу
функционере у јединицама локалне самоупреве ( Службени
гласник РС број: 96/05 и 98/13 ) и чланом 176. и 177. Пословника
Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број
1/17), а поступајући по достављеној оставци именоване, одлучила
је као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења може се
изјавити жалба Одбору за жалбе Града Добој у року од 15 дана
од дана достављања рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-34/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
Милош Букејловић,с.р

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 35. став 1. тачка
21. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број:
1/17) и члана 128. Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), Скупштина Града
Добој је, на сједници одржаној 04.02.2020. године донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за
стратешко планирање, европске интеграције и локални
економски развој
1. Љубиша Лукић, разрјешава се дужности начелника
Одјељења за стратешко планирање, европске интергације и
локални економски развој са даном 03.01.2020. године.
2. Именованом 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 након
усвајања на редовној сједници Скупштине Града Добој биће
објављено у „Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење
Дана 03.01.2020. године Љубиша Лукић доставио је Комисији за
избор и именовања неопозиву оставку на мјесто в.д. начелника
Одјељења за стратешко планирање, европске интеграције и
локални економски развој, ради даљег поступања по истој. На
основу члана 49. Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), а након одржане
сједнице, утврђено је да не постоје препреке за поступање по
достављеном акту, Љубиша Лукић разрјешава се дужности в.д.
начелника Одјељења за стратешко планирање, европске
интеграције и локални економски развој са даном 03. јануар 2020.
године, те предметно рјешење упућује у даљу скупштинску
процедуру.
Поука о правном лијеку: Против овог Рјешења може се
изјавити жалба Одбору за жалбе Града Добој у року од 15 дана
од дана достављања Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-33/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
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. и члана 56. 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 04.02.2020. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за
стратешко планирање, европске интеграције и локални
економски развој
1. Дијана Каленић, именује се за вршиоца дужности
начелника Одјељења за стратешко планирање, европске
интергације и локални економски развој са даном
04.02.2020. године.
2. Именована из тачке 1. овог рјешења права по основу
радног односа остварује у складу са законом а на
основу акта надлежног органа.
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику Града Добој“.

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника привременог Управног одбора
Јавне предшколске установе „МАЈКЕ ЈУГОВИЋ“ ДОБОЈ

Образложење
Обзиром да Дијана Каленић, дипломирани информатичаринжењер инфомарционих технологија, испуњава опште услове
за запошљавање у Градској управи, те да посједује одговарајући
степен стручне спреме, има потребно радно искуство и положен
стручни испит за рад у органима управе, сходно чему испуњава
и посебне услове за именовање у складу са напријед наведеним
законом, Скупштина Града Добој је поступајући по добијеном
приједлогу одлучила као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку: Против овог рјешења може се
изјавити жалба Одбору за жалбе Града Добој у року од 15 дана
од дана достављања рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-32/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић,с.р

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 16. Закона о
систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07 и 109/12), члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града
Добој (“Службени гласник Града Добој 1/17) и члана 128.
Пословника Скупштине Града Добој („Службени гласник Града
Добој“, број 1/17), Скупштина Града Добој, на сједници одржаној
04.02.2020. године донијела je
РЈЕШЕЊЕ
о именовања предсједника привременог Управног одбора
Јавне предшколске установе „МАЈКЕ ЈУГОВИЋ“ ДОБОЈ
1. Именује се предсједник привременог Управног одбора
„МАЈКЕ ЈУГОВИЋ“ ДОБОЈ, како слиједи,
- Младен Гајић, дипломирани економиста
2. Права и обавезе Управног одбора регулисана су
Законом о систему јавних служби (“Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12) и Статутом
Установе.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику Града Добој.
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: 01-013-31/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић,с.р

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 16. Закона о
систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске“,
број: 68/07 и 109/12), члана 35. став 1. тачка 33. Статута Града
Добој (“Службени гласник Града Добој 1/17) и члана 128.
Пословника Скупштине Града Добој („Службени гласник Града
Добој“, број 1/17), Скупштина Града Добој, на сједници одржаној
04.02.2020. године донијела je

1. Разрјешава се дужности предсједник привременог
Управног одбора Јавне предшколске установе „МАЈКЕ
ЈУГОВИЋ“, како слиједи,- Сузана Давидовић,
2. Права и обавезе Управног одбора регулисана су Законом
о систему јавних служби (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07 и 109/12) и Статутом Установе.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику Града Добој.
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: 01-013-30/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић,с.р

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“број:97/16. и 36/19. , члана 5 и 11.
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број: 20/12), члана
75. и члана 128. Пословника Скупштине Града Добој(„Службени
гласник града Добој“ број 1/17), Скупштина града Добој, на
сједници одржаној 04.02.2020.године, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење јавног надметања за
продају непокретности у својини Града Добој
1. Именује се Комисија за спровођење јавног надметања за
продају непокретности у својини Града Добој у сљедећем
саставу:
1. Нада Ђекић, предсједник,
2. Жана Суботић, члан,
3. Миленко Николић, члан,
4. Кршић Мирослав, замјеник члана,
5. Мирела Налић, замјеник члана,
6. Марија Букејловић, замјеник члана
2. Задатак Комисије за спровођење јавног надметања је
провођење поступка продаје, односно оптерећења правом
грађења непокретности у својини Града Добој путем
лицитације, а што подразумијева утврђивање испуњености
услова за одржавање лицитације, провођење поступка
лицитације, утврђивање и јавно објављивање која понуда
је као најповољнија прихваћена, те сачињавање записника
у који се уноси цијели ток поступка и све понуде стављене
од појединих учесника, као и стављање приговора.
3. Са даном ступања на снагу овог рјешења престаје да важи
Рјешење број: 01-013-266/13. од 27.06.2013. године.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику Града Добој“.

Број 1
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Страна 11
_____________________________________________________________________________________________________________________________

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-48/20.
Добој: 04.02.2020.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
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
04.02.2020. године, донијела je

ЗАКЉУЧAK
1. Скупштина

Града

Добој

реализацији
Програма
земљишта за 2019. годину.
2. Саставни

дио

oвог

Извјештаја о
уређења
грађевинског

прихвата

закључка

чини

реализацији
Програма
уређења
земљишта за 2019. годину.

Извјештаја о
грађевинског

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-44/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
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
04.02.2020. године, донијела je

ЗАКЉУЧAK
1. Скупштина Града Добој прихвата приједлог Програма
кориштења средстава од накнада за претварање
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе
на подручју Града Добој за 2020. годину.
2. Саставни дио oвог закључка чини приједлог Програма
кориштења средстава од накнада за претварање
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе
на подручју Града Добој за 2020. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику
Града Добоj“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-42/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
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
04.02.2020. године, донијела je

ЗАКЉУЧAK

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
04.02.2020. године, донијела je

1. Скупштина Града Добој прихвата приједлог Плана
коришћења средстава остварених од концесионих
накнада у 2020. години.

ЗАКЉУЧAK

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

Извјештаја о
реализацији програма рада Скупштине Града Добој за
период 01.01. - 31.12.2019. године.

1. Скупштина

Града

Добој

прихвата

Извјештаја о
реализацији програма рада Скупштине Града Добој за
период 01.01. - 31.12.2019. године.

2. Саставни

дио

oвог

закључка

чини

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

2. Саставни дио oвог закључка чини приједлог Плана
коришћења средстава остварених од концесионих
накнада у 2020. години.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-41/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
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
04.02.2020. године, донијела je

ЗАКЉУЧAK
Број: 01-013-43/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић,с.р

1. Скупштина Града Добој прихвата приједлог Програма
заједничке комуналне потрошње за 2020. годину.
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2. Саставни дио oвог закључка чини приједлог Програма
заједничке комуналне потрошње за 2020. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику
Града Добоj“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-40/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
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
04.02.2020. године, донијела je

ЗАКЉУЧAK
1. Скупштина Града Добој прихвата приједлог Програма
одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних путева за 2020. годину.

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
04.02.2020. године, донијела je

ЗАКЉУЧAK
1. Скупштина Града Добој прихвата приједлог Програма
мјера и активности за утврђивање стања и уређење
простора за 2020-2021. годину.
2. Саставни дио oвог закључка чини приједлог Програма
мјера и активности за утврђивање стања и уређење
простора за 2020-2021. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику
Града Добоj“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

2. Саставни дио oвог закључка чини приједлог Програма
одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних путева за 2020. годину.

Број: 01-013-37/20.
Добој: 04.02.2019.год.

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

На основу члана 58. став 2. 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 04.02.2020.
године, донијела је:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-39/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
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
04.02.2020. године, донијела je

ЗАКЉУЧAK
1. Скупштина Града Добој прихвата приједлог Програма
одржавања,
санација
и
реконструкције
водопривредних објеката и водотока у 2020. години.
2. Саставни дио oвог закључка чини приједлог Програма
одржавања,
санација
и
реконструкције
водопривредних објеката и водотока у 2020. години .
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику
Града Добоj“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-38/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић,с.р

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић,с.р

ПРОГРАМ
Мјера и активности за утврђивање стања и уређењу
простора за 2020.-2021. годину
Обавеза доношења као и измјена двогодишњег Програма мјера и
активности за утврђивање стања и уређења простора прописана
чланом 52. став 2. и 58. став 2. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13,
106/15, 3/16, и 84/19) и усвајање истих од стране Скупштине
локалне јединице.
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 3/16, и 84/19), прописао је
да јединице могу продужити рок важења стратешких докумената
просторног уређења, под условом да од истека истих није
прошло више од 10 година.
Скупштина Града Добој, након ступања на снагу Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ број 40/13, 106/15, 3/16), донијела је 28.05.2013. године
Одлуку о продужењу важења Просторног плана општине Добој
и урбанистичког плана општине Добој. Скупштина Града Добој
донијела Одлуку о измјени Одлуке о приступању изради
просторног плана општине Добој („Службени гласник Града
Добој“ број 7/15) у којим су извршене измјене оснивањем
новоформиране општине Станари.
Важење Просторног плана општине Добој усвојеног 1991.
године („Службени гласник општине Добој“ број 6/91)
продужено је три године од ступању на снагу Закона о уређењу
простора и грађењу (Службени гласник Града Добој бр. 5/13).
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Важење Урбанистичког плана општине Добој усвојеног 1986.
године („Службени гласник општине Добој“ број 5/86)
продужено је двије године од усвајања Просторног плана Града
Добој.

- податке о бесправној градњи,

Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 3/16, и 84/19) члан 189.
прописано је да су јединице локалне самоуправе дужне су да
доставе просторне планове у року од три године од дана ступања
на снагу овог закона, а урбанистичке планове и зонинг планове
најдуже у року од двије године од усвајања просторног плана
једнинице локалне самоуправе .

- податке о кадровима и установама из области просторног
планирања,

Скупштина општине Добој донијела је одлуку о приступању
изради Просторног плана општине Добој 25.марта 2010. године
(„Службени гласник општине Добој“ број 2/10).

- друге податке који су од значаја за просторно планирање и
одржавање јединственог просторног и информационог система.

Одлука о приступању изради Урбанистичког плана општине
Добој, Скупштина општине Добој донијела је 2009. године
(„Службени гласник општине Добој“ број 4/09).
Именовани су Савјети за праћење израде Просторног и
Урбанистичког плана општине Добој („Службени гласник
општине Добој“ број 2/11 и 3/11).
Одлука о приступању изради Урбанистичког плана Града Добој
стављена је ван снаге због измјене прописа и процедура
доношења плана, а нова ће бити донесена по усвајању
Просторног плана Града Добој.

- податке о угроженим подручјима (клизишта, плавна подручја)
- податке о угрожавању животне средине

- регистар издатих грађевинских и употребних дозвола за
објекте,
- регистар издатих цертификата енергетским карактеристикама
зграде,

Обавеза је надлежног органа локалне управе-Одјељења за
просторно уређење да податке потребне за формирање
јединствене евиденцијеце из члана 54. достави једном годишње
до 31.12. текуће године надлежном Министарству.
На захтјев надлежног органа локалне управе инвеститори и друга
правна лица достављају податке за јединствену евиденцију.
Програмом мјера утврђују се и друге мјере за спровођење
политике и докумената просторног уређења укључујући и друга
документа просторног уређења укључујући материјално и
техничко унапређивање стручних служби и организација
просторног уређења.

Измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ број 84/19) у члану 189.
став 3. је прописано да документи просторног уређења, којима је
у вријеме ступања на снагу овог закона истекао плански период,
примјењује се до доношења нових докумената просторног
уређења према одредбама овог закона, у дијелу у коме нису у
супротности са документима просторног уређења вишег реда
који су у примјени.

Просторно планирање је континуирани процес који
подразумијева не само израду и доношење просторних планова,
већ и истраживање стања у простору, као и предлагање других
мјера-одлука и прописа за провођење донесених планова.
Програм мјера за унапређење стања у простору, као програмске
подлоге којом се утврђује обим радова и задатака које треба
извршити у будућем двогодишњем раздобљу, ради се због:

Прецизно и тачно вријеме израде планова овим се програмом не
може планирати због финансијске ситуације и знатних средстава
које је потребно издвојити за израду истих. И даље се налазимо
у периоду велике економске кризе која се директно одразила на
градњу, односно на заинтересованост инвеститора за градњу.
Поред тога постоји потреба одређивања локација намијењених за
индустријску зону и осталих зона,а све у циљу привлачења
инвеститора. У ту сврху је донесена о приступању изради Зонинг
плана за индустријску зону Руданка („Службени гласник
општине Добој“ број 8/11). Скупштина Добој усвојила је
регулациони план „Бенконс Босна“ као и регулациони план
„Босанка“ гдје је већи број број нових инвеститора ускладило
дјелатност са просторном документацијом.

- спречавање погоршања стања у простору,

Програм мјера, прецизно планирање доношење планова нижег
реда, односно њихова измјена и допуна није могућа, јер је
заинтересованост инвеститора за градњу врло мала, тако да у тим
условима постоји заинтересованост само за најатрактивније
локације најчешће у центру града, гдје се траже измјене
регулационог плана само у погледу габарита и спратности
објекта, док је заинтересованост за остале локације изван центра
града, готово никаква.
У оквиру јединственог просторно-информационог система
Одјељење у складу са Законом о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 3/16)
треба да води и одржава јединствену евиденцију која обухвата:
- податке о документима просторног уређења,
- статистичке картографске,аналитичке и планске податке,
- податке о инфраструктури-податке о привредним ресурсима,

- заштите укупних вриједности и обиљежја простора,

- санације оштећених подручја природних и културноисторијских вриједности,
- унапређења квалитета живота становништва.
Након катастрофалне поплаве која је задесила Град Добој
2014.године, у току 2015. године урађен је Пројекат „Заштите од
поплава и уређења корита Босне на сектору Града Добој утврђен
је општи интерес у сврху потпуне експропријације некретнина у
обухвату Пројекта, са циљем рјешавања имовинско-правких
односа који су претпоставка за добијање неопходних дозвола за
уређење корита Босне. Крајем 2017. године почело се са
чишћењем корита ријеке Босне.
Програм мјера према одредбама Закона, садржи процјену
потребе израде нових, односно измјене и допуне постојећих
докумената просторног уређења, потребу прибављања података
и стручних подлога за њихову израду и доношење тих
докумената. Програмом мјера утврђују се и друге мјере за
спровођење политике и докумената просторног уређења,
укључујући материјално и техничко унапређивање стручних
служби и организацију просторног уређења (Члан 58. Закона о
уређењу простора и грађењу). То подразумијва планирање:
- израде новог просторног и урбанистичког плана, те докумената
просторног уређења из члана 25. Закона,
- прибављање података и стручних подлога за израду просторног
плана, те других мјера од значаја за израду и доношење
докумената,

- податке о грађевинском земљишту,

- садржај и начин доношења просторног плана и осталих
докумената.

- податке о градитељском и природном насљеђу,

Програм мјера објавиће се у „Службеном гласнику Града Добој“.
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Измјена и допуна програма мјера проводи се по истом поступку.
Овим документом дефинисаће се програм потребних радова за
унапређење стања у простору и оцијенити постојеће и будуће
потребе за израдама нових просторно-планских предлога на
којима ће се темељити будући развој унутар Града Добој.
Град Добој је поново покренуо израду регулационог плана
„Магистрални пут“ Добој ради планирања четири кружна тока,
на раскрсници улица Стефана Првовјенчаног и магистралног
пута М17, на раскрсници магистралних путева М17 и М4 у
насељу Пијескови, на раскрсници магистралног пута М4 и
регионалног пута П-465. и на раскрсници улица Николе Тесле и
магистралног пута М17. Израда регулационог плана је
претпоставка за изградњу кружних токована улазу и излазу из
Града Добој за прибављање неопходних дозвола.
Основни документ који ће представљати подлогу за будући
развој Града Добој је Просторни план Града Добој као стратешки
оквир. Тај документ, ради свог значаја за будући развој овог
подручја, има приоритет у израду и доношењу. Проблематика
свакодневног рјешавања појединих захвата у простору
сагледаваће се кроз просторно-планске документе нижег нивоа
као што су планови нижег реда. Тим документима треба, у
оквиру генерално утврђене локације на нивоу плана вишег реда,
приликом детаљног рјешавања поједине локације, осигурати
одређени урбано и комунално-инфраструктурни стандард,
односно омогућити реализацију атрактивних урбаних структура.
На подручју Града Добој у току је изградња значајних
инфраструктурних објеката како за Републику Српску тако и за
Босну и Херцеговину. У току је изградња:
- Изградња регионалне Болнице
- Изградња Спортске дворане
- Припремни радови на изградњи коридора 5Ц,

- посебно наглашени проблеми угрожавања околине, те
критична подручја са гледишта инфраструктурне покривености
количинама и квалитетом,
- развој привреде, микропроторни ресурси и потенцијали,
велики инфраструктурни системи, водопривредна основа и др.диференцијална
површина
приоритетне
намјене
(пољопривредно, шумско, производно и заштитно земљиште,
водни системи),
- систем насеља, микровјелина, развоја локалних средина са
својим специфичностима,
- заштита животне средине.
Унапређења система просторног уређења постићи ће се
сљедећим мјерама:
- надоградњом информатичког система у правцу
геоинформацијске -системске технологије, а све у сврху
изградње информацијског система за управљање простором и
околином, те адекватном кадровском оспособљеношћу,
- осигурањем ажурних подлога и података.
У току 2020. године требало би осигурати покривеност Града
Добој, просторним планом који ће се:
- дефинисати грађевинска подручја стамбених зона у
насељима, што укључује потребу евентуалног ширења или
смањења, премјештања и пренамјене површина, односно других
зона (пољопривредне површине, зеленило и др.),
- у насељима са знатним порастом броја становника зону
постојеће стамбене, али и друге изградње проширити. Бесправну
изградњу треба легализовати и уклопити у будући развој гдје год
је то могуће.

- Регионална депонија,

- валоризовати и строго заштити све квалитетне
пољопривредне површине, као и оне које уз одређене захвате
могу исто тако постати квалитетан потенцијал за развој ове
основне привредне гране Града Добој.

- Припремни радови на изградњи колектора у обухвату
регулационог плана „Средњошколски центар-Усора“ Добој.

- лоцирати зоне спорта и рекреације, те туристичкорекреацијске зоне.

- Изградња нових саобраћајница у обухвату регулационог плана
„Средњошколски центар-Усора“ Добој.

- зоне привредних садржаја формирати и друге пратеће
садржаје, који захтијевају посебно зонирање због различитости
кориштења простора, односно због свих потребних мјера
заштите које условљавају њихово квалитетно уклапање у
простор,

- Изградња петље у Јоховцу,

Просторни план треба да потврди површине објеката у изградњи
те да резервише површине за планиране објекте. У поставњању
циљева и смјерница просторног уређења система треба
испоштовати обавезе које произилазе из Стратегије просторног
уређења Републике Српске и Стратегије интегрисаног локалног
развоја општине Добој у периоду од 2016.-2020. године,
ревидована 2016. године, будући да исте представљају основ и
полазиште како израде Просторног плана Републике Српске,
тако и просторних оланова градова и општина. То је посебно
изражено кроз мјере за дјеловање на локалном нивуо којима
треба исказати сљедеће елементе у погледу уређења и
коришћењу простора:
- употребљивост просторних планова јединице локалне управе
и самоуправе,
- рационалност коришћења и заштита простора (оправданост
величине грађевинског подручја, бесправна градња),
- примјереност услова за развој привреде у простору
(могућност и потребе прилагођавања), просторног плана новим
инвестицијама и промјенама интереса, посебни проблеми
уређења и начина заштите обалног подручја ријеке Босне, Усоре
и Спрече,
- примјена постојећих и потребне нове мјере за оживљавање
слабо развијених и мало насељених подручја,

- зона индустрије и мале привреде, уз специфичности, и
уважавајући третман у смислу заштите животне средине, прије
свега заштите од загађивања воде, земљишта и ваздуха. У
погледу динамике израде Просторног плана Града Добој из
темељног опредељења Програма за двогодиње раздобље, у
наставку попис планова који ће бити израђени у наведеном року,
осим у случајевима процедуралне природе/продужена јавна
расправа, разне сагласности или материјално-техничке природенеизвршавање финансијских обавеза наручиоца.

1. Израда Просторног плана Града Добој
Израда Просторног плана Града Добој је приоритет овог
програма мјера ради усмјеравања привредног развоја и
осигурања магистралне и регионалне инфраструктуре.
Рок доношења: октобар 2020. године
Координатор израде: Одјељење за просторно уређење
Извођач: Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања Лука
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2. Израда Урбанистичког плана Града Добоја
Рок доношења : 2 године након усвајања Просторног плана Града
Добој.

15. Израда измјене дијела регулационог плана „Центар“
Добој – ревизија, блок 10
Рок израде: 6 мјесеци

Израђивач: Биће изабран у складу Закона о јавним набавкама.
16. Израда измјене дијела регулационог плана „Доњи град“
Добој – ревизија, блок 6

3. Израда Зонинг плана за индустријску зону Руданка

Рок израде: 6 мјесеци

Рок доношења: 1 година

17. Израда регулационог плана „Проширење градског
гробља Шушњари“ Добој
4. Израда Регулационог плана „Магистрални пут“ Добој

Рок израде: 6 мјесеци

Рок доношења: 1 година

5. Израда измјене дијела регулационог плана „Центар“
Добој-ревизија, блок 6.

18. Израда измјене дијела регулациног плана „Центар“
Добој- ревизија, блок 6
Рок израде: 6 мјесеци

Рок израде: 6 мјесеци

6. Израда регулационог плана „Стари мост“ Добој

19. Израда измјене и допуне дијела регулациног плана
„Центар“ Добој- ревизија, блок 10

Рок израде: 6 мјесеци

Рок израде: 6 мјесеци

7. Израда Регулационог плана за изградњу пословног објекта
са угоститељским, хотелским и услужним садржајима Добој

20. Израда регулационог плана „Центар“ Добој
Рок израде: 6 мјесеци

Рок израде: 6 мјесеци
8.
Израда
измјене
дијела
регулационог
„Средњошколски центар-Усора“ Добој

плана

Рок израде: 6 мјесеци

9. Израда измјене дијела регулациног плана „Доњи град“
Добој- ревизија, блок бр. 8
Рок израде: 6 мјесеци

10. Израда измјене дијела регулациног плана „Доњи град“
Добој- ревизија, блок бр. 3
Рок израде: 6 мјесеци

11. Израда измјене регулационог плана „Баре“ Добој (објекат
за смјештај расељеног становништва)
Рок израде: 6 мјесеци

12. Израда измјене и допуне регулационог плана „Центар“
Добој - ревизија, блок бр. 1. 3. 5.
Рок израде: 6 мјесеци

13. Израда измјене дијела регулационог плана стамбенопословног комплекса „Средњошколски центар“ Добој, I фаза
Рок израде: 6 мјесеци

14. Израда измјене дијела регулационог плана „Центар“
Добој - ревизија, блок бр. 10
Рок израде: 6 мјесеци

21. Израда регулационог плана „Доњи град“ Добој
Рок израде: 6 мјесеци

22. Израда измјене дијела регулационог плана „Центар“
Добој-ревизија, блок 10
Рок израде: 6 мјесеци

23. Израда измјене дијела регулационог плана „Центар“
Добој-ревизија, блок 6
Рок израде: 6 мјесеци

24. Израда измјене дијела регулационог плана „Доњи град“
Добој-ревизија, блок 6
Рок израде: 6 мјесеци

Осим израде нових просторно-планских докумената за развојно
интересантна подручја, треба провести читав низ мјера нужних
за осигурање оптималног кориштења простора.
Те мјере треба дефинисати у оквиру оних задатака којим ће се
подстицати оствариванја планиране нове градње, санације и
обнове, као и заштита коридора саобраћајне и остале
инфраструктуре и укупних просторних вриједности.
При томе се подразумијева цјелокупна припрема земљишта, а
посебно рјешавање питања имовинско-правних односа,
евиденција геодетских основа, сређивање података из развојних
програма институција с правима за обављање комуналних
дјелатности, као и евиденција бесправне градње.
Предлаже се:
- Дефинисање односа према објектима грађеним без одобрења за
грађење-противно просторном плану и осталим плановима,
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- Утврђивање земљишно-имовинског стања у простору града,
градског земљишта,
- Приватност земљишта, државног земљишта у складу са новим
Законом Одлуком коју ће донијети Скупштина Града.
Све израде просторно-планске документације (вишег и нижег
нивоа) темеље се на одређеном фонду података који требају
приказати стварне карактеристике и вриједности простора, те
указати на оптималне могућности његове намјене.
Први и врло значајан сегмент у склопу посебних података и
стручних подлога нужних за
израду просторно-планске
документације чине топографске/катастарске подлоге у смислу
приказивања стварног стања на терену, како у оквиру
изграђености, тако и у сегменту парцелације простора. За
квалитетну израду просторних планова од посебног су значаја
подаци о простору дефинисани у топографским и катастарским
картама.
Редовно се код упоређивања стварних података на терену и
картираних података појављују потешкоће, па ће бити нужно
ажурирање подлога како би се оне ублажиле. У одређеној мјери
треба допунити постојеће планове, како би се добили цјеловити
подаци о свеукупној изграђеној инфраструктури.
Све изнесене констатације указују на потребу релативно великих
радова ( и потребу осигурања средстава за њихово извршење) у
сегменту реализације потребних картографских подлога о стању
у простору нужне за израду, као и праћење реализације
докумената просторног уређења. Други дио значајних података
и стручних подлога односи се на сегмент заштите простора гдје
је кроз стручну документацију-подлогу дефинишу вриједности и
ниво заштите појединих дијелова простора (природа и
споменици културе).
За извршење наведених послова неопходно је обезбиједити
финансијска средства у Буџету Града Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-36/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
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 Града Добој, на сједници одржаној дана 04.02.2020.
године, донијела је
ЗАКЉУЧAK
1. Усваја се Извод из записника са двадесетпете редовне
сједнице Скупштине Града Добој одржане 17.12.2019.
године.
2. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику
Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-35/20.
Добој: 04.02.2019.год.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловић,с.р

На основу чланова 50., 166. и 167. Пословника о раду Скупштине
града Добој (Службени гласник града Добој, број 1/17), Комисија
за статутарна питања, пословник и прописе Града Добој, на
сједници одржаној дана 21.01.2020. године утврдила је,

ОДЛУКА
О комуналним таскама ( пречишћени текст )

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Bрој:01-013-37/2020

ПОТПРЕДСЈЕДНИК

Добој, 04.02.2020.година

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
04.02.2020. године, донијела je

ЗАКЉУЧAK
1. Скупштина Града Добој прихвата приједлог Програма
уређења грађевинског земљишта за 2020. годину.
2. Саставни дио oвог закључка чини приједлог Програма
уређења грађевинског земљишта за 2020. годину.
3. Овај закључак биће објављен у „Службеном гласнику
Града Добоj“.

Члан 1.
Комуналне таксе се плаћају за кориштење права, предмета и
услуга према утврђеној Тарифи комуналних такса (у даљем
тексту:„Тарифа“) која је саставни дио ове одлуке и представљају
приход буџета града Добој.
Члан 2.
На подручју града Добоја прописују се комуналне таксе за
следеће намјене:
а) коришћење простора на јавним површинама или испред
пословног простора у пословне сврхе, осим у сврху продаје
штампе књига и других публикација
б) коришћење витрина ради излагања робе ван пословних
просторија,
в) коришћење слободних површина за привремену употребу,
г) приређивање музичког програма у угоститељским објектима и
масовним скуповима, осим музике која
се репродукује
електорнским или механичким средствима,
д) држање ресторана и других угоститељских и забавних
објеката на води,
ђ) коришћење простора за паркирање моторних, друмских и
прикључних возила на
уређеним и обиљеженим мјестима,
одређеним за то актом Скупштине града,
е) истицање пословног имена правног лица или предузетника на
пословним просторијама.
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Заузимање и кориштење јавних површина врши се на основу
урбанистичко-техничке документације коју издаје Одјељење за
просторно уређење града Добој.
Члан 3.
Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга
за чије коришћење је прописано плаћање комуналне таксе.
Члан 4.
Плаћања комуналних такси ослобођени су органи и институције
наведени у члану 8. Закона о комуналним таксама (Службени
гласник РС, број 4/12).
Члан 5.
Таксена обавеза настаје у тренутку почетка кориштења
предмета или услуге за чије кориштење је прописано плаћање
комуналне таксе, или када се изда одговарајуће одобрење за
обављање одређене дјелатности, или одобрење за кориштење
предмета или услуга за које је прописано плаћање комунал- не
таксе.
Члан 6.
Организациона јединица градске управе Града Добој надлежна
за комуналне послове појединачним рјешењем утврђује обавезу
плаћања комуналне таксе из члана 2. тачке од а) до д) ове
Одлуке, у складу са Законом и Тарифом.
Поступак утврђивања, контроле и наплате комуналне таксе из
члана 2. тачка ђ) спроводи се у складу са Правилником о
условима, начину кориштења, организацији и начину наплате
комуналне таксе за паркирање на јавним површинама на
подручју града Добој. Поступак утврђивања, контроле и наплате
комуналне таксе из члана 2. тачка е) ове Одлуке, спроводи се у
складу са прописима о пореском поступку.
Члан 7.
Принудна наплата комуналне таксе врши се сходно одредбама
важећих законских прописа.

4) Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о комуналним
таксама („Службени гласник Града Добој“, број 3/16),
5) Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о комуналним
таксама („Службени гласник Града Добој“, број 5/17) и
6) Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о комуналним
таксама („Службени гласник Града Добој“, број 3/19).
Члан 12.
Пречишћени текст Одлуке о комуналним таксама примјењује се од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“, а важење
њених одредби утврђено је у одлукама које су обухваћене
пречишћеним текстом одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:01-013-6/20
ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Добој:21.01.2020.год.
Предраг Лазић, c.p
ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА КОЈЕ СЕ
ПЛАЋАЈУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДОБОЈ
ТАРИФНИ БРОЈ 1

Заузимање јавне површине или простора испред пословних
просторија:
а) за продају сладоледа, сјеменки, кикирикија, кестења, кукуруза,
разгледница, лутрија, бижутерије и слично, а према Плану
кориштења јавних површина на подручју града Добој,
дневно се плаћа по 1 м2
•Прва зона (издвојени дио)......................... 2,50 КМ
•Прва зона .................................................... 2,20 КМ

Члан 8.

•Друга зона.................................................... 2,00 КМ

Провођење ове одлуке обезбјеђују Одјељење за стамбенокомуналне послове Града Добој и Пореска упрва Добој. Надзор
над спровођењем одлуке врше Одјељење за инспекцијске
послове, Одјељење за послове комуналне полиције градске
управе Града Добој и пореска упрва Републике српскеПодручна јединица Добој.

•Трећа зона.................................................... 1,80 КМ

Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
комуналним таксама и Тарифа комуналних такси („Службени
гласник општине Добој“, број 2/03). Даном ступања на снагу ове
Одлуке престају да важе алинеје 3,5,6,7,8 и 9 из члана 2.
Одлуке о поступку, условима и начину давања у закуп и
привремено коришћење земљишта, јавних површина, пословних
простора и гаража („Сл. гласник општине Добој“, број 6/08, 2/10
и 7/10).
Члан 10.
Саставни дио ове одлуке је Тарифа комуналних такса.
Члан 11.
Пречишћени текст Одлуке о комуналним таксама обухвата:
1) Одлуку о комуналним таксама (Службени гласник Града
Добој, број 8/10)
2) Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о комуналним
таксама („Службени гласник општине Добој“, број 9/12),
3) Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о комуналним
таксама („Службени гласник Града Добој“, број 2/16,

•Четврта зона ............................................... 1,60 КМ
•Пета зона ..................................................... 1,40 КМ
•Шеста зона .................................................. 1,20 КМ
НАПОМЕНА
1) Комунална такса утврђује се сразмјерно времену коришћења
површине, а плаћа се унапријед мјесечно, у једнаким
мјесечним ратама, до 5-тог у мјесецу.
2) Површина која се заузима износи максимално 5 м2.
б) за постављање столова испред угоститељских објеката у
периоду од 01. маја до 30. септембра плаћа се дневно по 1м2:
Прва зона (издвојени дио) ................. 0,26 КМ
Прва зона.............................................. 0,24 КМ
Друга зона............................................ 0,22 КМ
Трећа зона ........................................... 0,20 КМ
Четврта зона ....................................... 0,15 КМ
Пета зона ..........................................

0,10 КМ

Шеста зона .......................................

0,05 КМ

НАПОМЕНА 1. уз тачку б)
За постављање столова на јавној површини испред
угоститељских објеката у периоду од 01. октобра текуће године
до 30. априла наредне године, плаћа се 30% од наведеног износа.
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НАПОМЕНА 2. уз тачку б)
Комунална такса утврђује се сразмјерно времену коришћења
површине, а плаћа се унапријед мјесечно, у једнаким
мјесечним ратама, до 5-ог у мјесецу, а према издатој
урбанистичко-техничкој документацији.
в) за заузимање јавних површина испред самосталних
трговинских радњи (постављање витрина за излагање робе)
дневно се плаћа по 1 м2:

2) Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења
којим се утврђује таксена обавеза у укупном износу за одобрени
период.
ж) за заузимање површине за постављање привременог терена
за клизање, а према Плану кориштења јавних површина
на подручју града Добој, плаћа се мјесечно:
- до 50 м2.............................................. 200,00 КМ

• Прва зона (издвојени дио)..................... 1,00 КМ

- од 50 м2 до 100 м2 ............................ 250,00 КМ

• Прва зона................................................ 0,80 КМ

- од 100 м2 до 200 м2........................... 350,00 КМ

• Друга зона.............................................. 0,60 КМ

- од 200 м2 до 300 м2.......................... 400,00 КМ

• Трећа зона.............................................. 0,40 КМ

- преко 300 м2...................................... 500,00 КМ

• Четврта зона .........................................

0,30 КМ

НАПОМЕНА уз тачку ж)

• Пета зона ............................................... 0,20 КМ
• Шеста зона ............................................ 0,10 КМ
НАПОМЕНА уз тачку в)
1) Комунална такса утврђује се сразмјерно времену коришћења
површине, а плаћа се унапријед
мјесечно, у једнаким
мјесечним ратама, до 5-ог у мјесецу. Површина која се
заузима износи максимално 5 м2.
г) за заузимање јавне површине за постављање
реквизита и забавних радњи које се врше од мјеста до мјеста, а
према Плану кориштења јавних. површина на подручју Града
Добој, дневно се плаћа по 1 м2 ......................................... 0,50 КМ.
НАПОМЕНА уз тачку г)
Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се
утврђује таксена обавеза у укупном износу за одобрени
период.
д)
за
заузимање
јавне
површине, ради постављања
покретних тезги према Плану кориштења јавних површина
на подручју града Добој, дневно се плаћа по 1 м2:
•
Прва зона (издвојени дио)
•....... Прва
•зона..................................
Друга
зона..................................
•
Трећа
•зона..................................
Четврта зона
•..............................
Пета зона
•....................................
Шеста зона
................................

15,00 КМ
13,00 КМ
11,00 КМ
9,00 КМ
7,00 КМ
5,00 КМ
3 ,00 КМ

НАПОМЕНА уз тачку д)
1) Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења
којим се утврђује таксена обавеза у укупном износу за
одобрени период, а заузета површина износи 2 м2.
2) Површина која се заузима износи максимално 2 м2.
ђ) За коришћење површина за привремену употребу, а према
Плану кориштења јавних површина на подручју града Добој
(покретни бифеи, грилови и сл.) плаћа се дневно по
1м2................................................................................... 10,00 КМ
НАПОМЕНА
Такса из овог тарифног броја плаћа се унапријед за одобрени
период. Максимална површина заузимања износи 5 м2.
е) за заузимање јавне површине за одржавање манифестација,
промоција и сл. плаћа се дневно по 1 м2.................... 20,00 КМ
НАПОМЕНА
1) За
заузимање
јавних
површина
за одржавање
манифестација, промоција и сл. у хуманитарне сврхе
комуналне таксе се не плаћају.

Комунална такса утврђује се сразмјерно времену коришћења
површине, а плаћа се унапријед мјесечно, у једнаким мјесечним
ратама, до 5-ог у мјесецу.
з) за одлагање и држање грађевинског и другог материјала,
постављање грађевинских скела, дневно се плаћа по 1 м2:
-тротоар и зелена површина ........................................... 1,00 КМ
-коловоз ........................................................................... 2,00 КМ
НАПОМЕНА уз тачку з)
Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим
се утврђује таксена обавеза у укупном износу за одобрени
период.
и) за прекопавање јавне површине дневно се плаћа по 1 м2
.............................................................................................. 5,00 КМ
НАПОМЕНА уз тачку и)
Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим
се утврђује таксена обавеза у укупном износу за одобрени
период.
ТАРИФНИ БРОЈ 2
а) за ангажовање музике уживо у угоститељским и другим
објектима
на
име
комуналне
таксе
плаћа се
дневно............................................................................. 8,00 КМ
б) за приређивање естрадних садржаја и концерата у
угоститељским објектима и масовним скуповима на име
комуналне таксе плаћа се дневно
....................................................................................... 50,00 КМ
НАПОМЕНА
1)

Под угоститељским објектима у смислу овог тарифног
броја подразумијевају се како сами пословни локали (кафане,
гостионице, ресторани, клубови), тако и истурена пословна
мјеста (баште, терасе и сл.).

2) Такса по овом тарифном броју утврђује се и плаћа унапријед
за тражени период тако што је обвезник дужан Одјељењу за
стамбенокомуналне послове пријавити кориштење музике
прије њеног почетка рада на основу потписаног уговора.
3) Приређивање музичког програма у хуманитарне сврхе
ослобођено је плаћања таксе.
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ТАРИФНИ БРОЈ 3
За истицање пословног имена правних лица или предузетника
на пословним просторијама плаћа се комунална такса у
годишњем износу и то:
1. Привредна друштва
а) привредна друштва из области индустрије и грађевинаства:
мала
привредна
друштва
(до
10
запослених
радника)........................................................................... 200,00 КМ
средња привредна друштва (од 10-50 запослених радника)
………………………………………………….............. 300,00 КМ
- велика привредна друштва
(преко 50 запослених радника ) ………………….......... 400,00 КМ
б) Привредна друштва из области електропривреде и
електродистрибуцијe.................................................5.000,00 КМ

к) Привредна друштва за приказивање филмова
........................................................................................... 100,00 КМ
л) Привредна друштва из области резане грађе
(пилане)............................................................................. 500,00 КМ
љ) Привредна друштва за експлоатацију камена, пијеска и
шљунка .......................................................................... 1.000,00 КМ
м) Привредна друштва из области игара на срећу (кладионице,
лутрија, покер апарати и сл)
......................…………………………………………... 3.000,00 КМ
-Пословне јединице привредних друштава из области игара
на срећу, уплатна мјеста .............................................. 1.000,00 КМ
н) ауто куће, ауто салони и ауто-мото друштва
....................................................................................... 1.000,00 КМ
њ) остала непоменута привредна друштва:

в) привредна друштва из области пољопривреде, шумарства,
лова и роболова:

- мала привредна друштва (до 10 запослених радника)
......................................................................................... 100,00 КМ

мала привредна друштва (до 10 запослених радника)..100,00 КМ

- средња привредна друштва (од 10-50 запослених радника)
......................................................................................... 200,00 КМ

- средња привредна друштва
(од 10-50 запослених радника) .................................... 200,00 КМ

- велика привредна друштва (преко 50 запослених
радника)...........................................................................300,00 КМ

- велика привредна друштва (преко 50 запослених радника)
......................................................................................... 300,00 КМ

2. Банке:

г) привредна друштва из области занатства и
задруге.............................................................................. 100,00 КМ

а ) сједишта, издвојене локације изван сједишта,
филијале,подружнице и пословнице………...…….... 5.000,00 КМ

д) привредна друштва за превоз путника и робе
.......................................................................................... 500,00 КМ

б) Остале јединице банака (истурени шалтери,
повјереништва и сл.) .................................................. 1.000,00 КМ

ђ) привредна друштва за шпедитерске послове

3. Микрокредитне организације и осигуравајуће и
реосигуравајуће куће и посредовање у осигурању

........................................................................................... 500,00 КМ
е) привредна друштва из области телекомуникација и
ПТТ-а.................................................................. ..........5.000,00 КМ
ж) привредна друштва из области трговине
- мала привредна друштва (до 10 запослених радника)
...............................................................................................500,00 КМ
- средња привредна друштва (од 10-50 запослених радника)
........................................................................................ 1.000,00 КМ

а) Сједишта, филијале, експозитуре и остали организациони
дијелови............................................................................. 3.000 КМ
4. Медији
а)телевизијске станице ..................................................400,00 КМ
б) радио станице ............................................................ 200,00 КМ
в)издавање грамофонских плоча,компакт дискова, на музичким
и другим записима..........................................................400,00 КМ

- велика привредна друштва (преко 50 запослених
радника)......................................................................... 3.000,00 КМ

г) предузећа и агенције за компјутерски инжењеринг
.......................................................................................... 600,00 КМ

з) Привредна друштва из области промета нафте и нафтних
деривата .......................................................................... 4.000,00 КМ

д)новинско издавачка дјелатност ................................100,00 КМ

и)Привредна друштва из области угоститељства:

ђ) остала издавачка дјелатност ......................................50,00 КМ

- хотели и мотели ......................................................... 1.000,00 КМ

5. Самосталне радње- дјелатности које физичка лица
обављају у својству самосталног занимања

- ресторани ....................................................................... 300,00 КМ

5.1. Угоститељски објекти

- бифеи, гостионице, кафе барови
........................................................................................... 150,00 КМ

а) Ноћни барови, барови, диско барови и диско клубови
(дискотеке),спортско-рекреативни центри ............. 3.000,00 КМ

- ноћни барови, барови, диско барови и диско клубови
(дискотеке) ....................................................................3.500,00 КМ

б) Хотели, мотели ...................................................... 1.000,00 КМ

- покретни угоститељски објекти ................................. 150,00 КМ
- апартмани, пансиони, преноћишта, собе за
изнајмљивање………………………………..…........... 300,00 КМ
- кафетерија, посластичарница и остали непоменути
угоститељски објекти ................................................... 250,00 КМ
ј) Пројектна привредна друштва .................................. 300,00 КМ

в) Ресторани .................................................................. 300,00 КМ
г)Апартмани,пансиони,преноћишта, одмаралишта,
изнајмљивање ............................................................... 300,00 КМ
д) кафе бар, бифе, гостионица, снек бар ............. 150,00 КМ
ђ) Покретни угоститељски објекти ............................. 150,00 КМ
е)Ћевабџинице, бурегџинице, ашчинице .....................70,00 КМ
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ж) Кафетерија, пицерије, печењаре, објекат брзе хране,
посластичарница, пекотека и остали непоменути угоститељски
објекти ........................................................................... 100,00 КМ

у) технички прегледи возила .........................................125,00 КМ

5.2 Трговинске радње

х ) Аутопраоница, вулканизери ..................................... 70,00 КМ

а ) самопослуге, мини маркети ................................... 200,00 КМ
б) подруми алкохолних и безалкохолних пића
.......................................................................................... 150,00 КМ
в) продавнице и бутици, киосци ................................ 100,00 КМ
г) трговинске радње прехрамбене и не прехрамбене робе
.......................................................................................... 100,00 КМ
д) трговинска радња типа – киоск ................................ 70,00 КМ
ђ) пијачне тезге (самосталне трговинске
дјелатности)..................................................................... 20,00 КМ
5.3 Остале дјелатности
а ) Златарска дјелатност ................................................ 350,00 КМ
б ) Каменорезци ............................................................. 250,00 КМ
в) Израда крзнених одјевних предмета ................. 250,00 КМ
г) Производња алкохолних и безалкохолних пића
.......................................................................................... 600,00 КМ
д) Љекарске и стоматолошке ординације ................. 500,00 КМ
ђ) Апотеке-здравствене .............................................. 500,00 КМ
е)Апотеке-ветеринарске ............................................... 250,00 КМ
ж) Апотеке- пољопривредне ........................................ 200,00 КМ
з ) Апотеке-биљне......................................................... 300,00 КМ
и ) Адвокатске канцеларије .......................................... 400,00 КМ
ј ) Агенција за промет некретнина и геодетско-катастарске
послове ........................................................................... 500,00 КМ
к ) нотари .......................................................................1.000,00 КМ
л) ревизорске организације ..........................................400,00 КМ
љ) Ауто школа ..................................................................90,00 КМ
м ) Фризери, хемијске чистаонице ................................. 60,00 КМ
н ) Козметичар ............................................................... 150,00 КМ
њ) Аутомеханичари,аутолимари,електромеханичар и
столари.............................................................................. 40,00 КМ
о ) Пржионице кафе ...................................................... 150,00 КМ
п) Занатске дјелатности у области грађевинарстваn
(зидари,тесари, лимари, бравари, паркетари, молери,
водоинсталатери, електроинсталатери и сл. ) ...............40,00 КМ
р ) Израда бетонске галантерије, предмета од гуме и пластике
..........................................................................................100,00 КМ
с ) Кројачи, производња трикотаже и дјечијих играчака .
............................................................................................40,00 КМ
т ) Књиговодствене услуге ............................................150,00 КМ
ћ ) Превозници лица и ствари ( аутопревозници, такси и
аутобуски превоз ) ..........................................................100,00 КМ

ф ) Обућари и сајџије ....................................................... 40,00 КМ

ц ) Производња тјестенина ...............................................40,00 КМ
ч ) Пекарске радње ...........................................................70,00 КМ
џ )Месарске радње и рибарнице .................................. 130,00 КМ
ш ) Млинови ................................................................. 400,00 КМ
ш1) Салон забавних игара .............................................200,00 КМ
ш2)Оптичарске радње .....................................................70,00 КМ
ш3)Регистровани пољопривредни произвођачи ....... 40,00 КМ
ш4) Остале непоменуте дјелатности којима се порез утврђује
према вођењу књига..........................................................80,00 КМ
ш5 ) Остале дјелатности којима се порез утврђује у годишњем
паушалном износу............................................................ 80,00 КМ
НАПОМЕНА уз тарифни број 3:
1) За сваку издвојену пословну јединицу, пословну просторију,
продавницу или неки други организациони дио привредног
друштва, радње или других правних лица, а чији је основни
субјекат регистрован на подручју града Добоја, плаћа се такса
за истицање пословног имена у висини од 50% од утврђеног
износа за одређену дјелатност.
2) У смислу одредаба овог тарифног броја, под истакнутом
фирмом подразумијева се свака ознака или натпис који
означава да одређено физичко или правно лице обавља
одређену дјелатност или занимање, изузев ознака и натписа
на зградама државних органа, органа локалне самоуправе,
предузећа и других организација и заједница које се
финансирају из буџета грађана, спортских клубова и
фондација.
3) Таксени
обвезници
подносе
пореску пријаву за
комуналну таксу за истакнуту фирму најкасније до 31. марта
текуће године, а уплату су обавезни извршити најкасније
до 30. јуна текуће године. Ако у току године настану
услови за плаћање таксе у већем износу (за постојеће
обвезнике), таксени обвезник је дужан у року од 15 дана од
настанка промјене поднијети пријаву и платити таксу.
4) Обвезник који у току године региструје дјелатност за коју се
плаћа комунална такса из члана 2. тачка и) ове одлуке дужан
је у року од 15 дана од дана почетка обављања дјелатности
пријавити таксену обавезу сразмјерно броју мјесеци до краја
календарске године и уплатити утврђени износ таксе
најкасније до краја године. Порески обвезник који одјави
дјелатност у току године, а платио је комуналну таксу у складу
са ставом 3. овог члана, има право на поврат више уплаћеног
износа таксе, сразмјерно броју мјесеци до краја календарске
године, у складу са прописима којима се уређује порески
поступак.
5) Ако се у једном пословном објекту налази више истакнутих
фирми истог обвезника, такса се плаћа само за једну фирму
(плаћа се највећи износ комуналне таксе).
6)

За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се
такса посебно.
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7) У првој години пословања обвезници комуналне таксе
плаћају 50%
износа предвиђене комуналне таксе за
истицање пословног имена.

II
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
На основу члана 35. став 2. Појединачног колективног уговора
за запослене у Градској управи Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број: 4/17 , 8/17, 3/18 ,5/18 и 6/19) и Анекса
Појединачног колективног уговора број: 02-022-2235/19 од
01.11.2019.године, Градоначелник Града Добој (у даљем тексту:
послодавац) и Самостални синдикат запослених радника у
Градској управи Града Добој (у даљем тексту: Синдикат),
закључују:
АНЕКС
Појединачног колективног уговора за запослене
у Градској управи Града Добој
Члан 1.
У члану 8. став 2 тачка в.)Појединачног колективног уговора за
запослене у Градској управи Града Добој, („Службени гласник
Града Добој“, број 4/17 , 8/17, 3/18 ,5/18 и 6/19 ) И Анекса
Појединачног колективног уговора број: 02-022-2235/19 од
01.11.2019 иза ријечи „ 4,70-6,50“ додају се ријечи :
„стручни сарадник трећег звања за послове техничког секретара
у Кабинету Градоначелника Града Добој , стручни сарадник
трећег звања на административно техничким пословима у
Одјељењу у за цивилну заштиту Града Добој , утврђује се
коефицијент 6,50“.
Члан 3.
Остали текст Појединачног колективног уговора
остаје
непромијењен.
Члан 4.
Овај анекс Појединачног колективног уговора за запослене у
Градској управи Добој ступа на снагу даном доношења, а
примјењиваће се од 03.01.2020. године.
Члан 5.
Анекс Појединачног колективног уговора за запослене у
Градској управи Града Добој објавиће се у „Службеном гласнику
Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02-022-2715/19
Добој:31.12.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана 18. став (1)
и члана 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1-183/20
од 04.2.2020. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке – „Извођење радова на
реконструкцији крова Друштвеног дома у МЗ Буковица
Велика“ путем конкурентског захтјева
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење
радова на реконструкцији крова Друштвеног дома у МЗ
Буковица Велика“ путем конкурентског захтјева.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
32.300,00
КМ
(словима:
тридесетдвијехиљадетристоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града
за 2020. и теретиће буџетску позицију 511 200, подекономски код
150 034.
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. 04/30-1-183/20
од 04.2.2020.
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 предложена одговарајућа врста поступка јавне
набавке. На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као
у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02-404-1-153/20
Добој:06.02.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1178/2020 од 03.2.2020. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке – „Извођење радова на
чишћењу корита водотокова, уређењу одбрамбених насипа
и санацији косина на локалном путевима у 6 (шест) Мјесних
заједница“путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење
радова на чишћењу корита водотокова, уређењу одбрамбених
насипа и санацији косина на локалном путевима у 6 (шест)
Мјесних заједница (МЗ Костајница, МЗ Которско, МЗ Грапска,
МЗ Буковац –Шешлије, МЗ Ритешић, МЗ Мала Буковица)“,
путем отвореног поступка јавне набавке.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
86.904,00
КМ
(словима:
осамдесетшестхиљададеветсточетириконвертибилнемарке).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града
за 2020. и теретиће буџетску позицију 511 100, подекономски код
150 032.
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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. 04/30-1178/2020 од 03.2.2020.
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, 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
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02-404-1-157/20
Добој:06.02.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник Града Добој“ бр. 2/15), а поступајући по Захтјеву
Одјељења за финансије Градске управе Добој број 06/403-43/20
од 05.2.2020. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке – „Набавка и уградња
клима уређаја за потребе Градске управе Добој“
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Набавка и
уградња клима уређаја за потребе Градске управе Добој“, путем
поступка директног споразума.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
1.500,00 КМ (словима: хиљадупетстоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града
Добоја за 2020. и теретиће буџетску позицију 511 300.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем директног споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за финансије
Градске управе Добој број 06/403-43/20 од 05.2.2020.
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
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02-404-1-158/20
Добој:06.02.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1163/2020 од 30.1.2020. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке – „Извођење радова на
реконструкцији локалног пута у МЗ Суво Поље“
путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење
радова на реконструкцији локалног пута у МЗ Суво Поље,
дионица од цркве према Преслици“, путем отвореног поступка.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
93.454,00 КМ
(словима:деведесеттрихиљадечетристопедесетчетириконвертиб
илнемарке).
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. 04/30-1163/2020 од 30.1.2020.
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. На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као
у члану 1. ове одлуке.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02-404-1-124/20
Добој:03.02.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1-1142/19
од 27.11.2019. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке – „Извођење радова на
санацији путних праваца у насељу Придјел Доњи“
путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење
радова на санацији путних праваца у насељу Придјел Доњи“: А)
дионица код подвожњака, Б) дионица код школе (стадиона), Ц)
дионица Пашињача, Д) пут према Преслици, Е) дионица Гуште
(Марковићи), Ф) дионица Петковићи, Г) дионица Стојановићи,
путем отвореног поступка.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
39.940,00
КМ
(словима:
тридесетдеветхиљададеветсточетрдесетконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града и
теретиће буџетску позицију 412 500, подекономски код 150 008.
Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка, те ће се
поступак јавне набавке провести у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1-1142/19
од 27.11.2019.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио
чињеницом да 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
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02-404-1-139/20
Добој:04.02.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 97/16 и 36/19), члана 8. Закона о
систему интерних финансијских контрола у јавном сектору
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број:
91/16), члана 77. Статута града Добој („Службени гласник града
Добој“ број 1/17), члана 6. Правилника о управљању ризицима
(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17) Градоначелник
града Добој доноси:
ОДЛУКУ
о ажурирању Стратегије управљања ризицима у Граду
Добој
I
Овом Одлуком врши се редовно годишње ажурирање Стратегије
управљања ризицима у Граду Добој 2019-2021 број: 02-022159/19. од 22.01.2019.године.
II
Саставни дио ове Одлуке чини Програм управљања ризицима у
Граду Добој за 2020.годину.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02-022-122/20
Добој:03.02.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
РС'' број 97/16, 36/19), члана 60. Статута Града Добој ( ,,Службени
гласник Града Добој'' број: 1/17) и члана 6. Одлуке о јавним
паркиралиштима (,,Службени гласник Града Добој'' број: 4/19)
градоначелник Града Добој доноси:

ОДЛУКУ
о ослобађању плаћања комуналне таксе
I
Овом Одлуком се ослобађају плаћања комуналне таксе, службена
возила ОБА/ОСА БиХ ТК Брчко Деташман Добој са следећим
регистарским ознакама:
1.
2.
3.
4.
5.

Т75-О-533
М53-Ј-997
Т17-Ј-482
А27-К-450
О65-Ј-462

II
На основу члана I ове Одлуке за горе наведена службена возила ће се
издати бесплатне годишње карте за сва паркиралишта на подручју
Града Добој за 2020. годину.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику Града Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02-022-105/20
Добој:28.01.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p
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На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
РС'' број 97/16, 36/19), члана 60. Статута Града Добој ( ,,Службени
гласник Града Добој'' број: 1/17), и члана 6. Одлуке о јавним
паркиралиштима (,,Службени гласник Града Добој'' број: 4/19)
Градоначелник Града Добој доноси:

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број:97/16), члана 19. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник РС“ број:68/07, 109/12 и 44/16)) и
члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“
број:1/17), Градоначелник Града, доноси

ОДЛУКУ
о ослобађању плаћања комуналне таксе

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут
Градске развојне агенције Добој

I
Овом Одлуком се ослобађају плаћања комуналне таксе, службена
возила Министарства безбједности БиХ, Служба за послове са
странцима-Теренски центар Добој, са следећим регистарским
ознакама:

I
Даје се сагласност на Статут Градске развојне агенције Добој
број:669/19 од 31.12.2019. године.

1. Е59-Т-755, PEUGEOT 301,
2. A73-O-663, PEUGEOT 301.
II
На основу члана I ове Одлуке за горе наведена службена возила ће се
издати бесплатне годишње карте за сва паркиралишта на подручју
Града Добој за 2020. годину.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику Града Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02-022-2597/19
Добој:27.12.2019.год.

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у
„Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02-022-55/20
Добој:17.01.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број:97/16), члана 19. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник РС“ број:68/07, 109/12 и 44/16)) и
члана 60. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“
број:1/17), Градоначелник Града, доноси

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Јавне установе „Центра за
културу и образовање“ Добој

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник РС'' број 97/16 i 36/19 ), члана 19. Закона о систему јавних
служби (,,Службени гласник РС'' број: 68/07, 109/12 и 44/16), и
члана 80.Закона о предшколском васпитању и образовању (
Службени гласник Рс број: 79/15) и члана 60. Статута Града
Добоја ( ,,Службени гласник Града Добоја'' број: 1/17),
Градоначелник Града Добоја доноси:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у Јавној предшколској установи „Мајке
Југовић“ Добој
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Јавној предшколској установи
„Мајке Југовић“ Добој број: 1131/19 од 06.12.2019.године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у
Службеном гласнику Града Добоја.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02-022-70/20
Добој:03.01.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

I
Даје се сагласност на Статут Јавне установе „Центра за културу
и образовање“ Добој број:27/20 од 21.01.2020. године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у
„Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02-022-84/20
Добој:22.01.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник Града Добој“ бр. 2/15), а поступајући по Захтјеву
Одјељења за општу управу Градске управе Добој број 03/05234/20 од 28.1.2020. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке – „Услуге израде креативног
концепта рјешења видео промоције Туристичке
организације града Добоја (фаза 2)“ путем директног
споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке - „Услуге израде
креативног концепта рјешења видео промоције Туристичке
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организације града Добоја (фаза 2)“ , путем поступка директног
споразума.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
6.000,00 КМ. (Словима: шестхиљадаконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града
Добоја за 2020. и теретиће буџетску позицију 412 700.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем директног споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за општу управу
Градске управе Добој број 03/052-34/20 од 28.1.2020.
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
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-116/20
Добој:31.01.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник Града Добој“ бр. 2/15), а поступајући по Захтјеву
Кабинета градоначелника Градске управе Добој број 02-022-1146/20 од 29.1.2020. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке – „Набавка поклон
пакета ракије за потребе Градске управе Добој“
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Набавка
поклон пакета ракије за потребе Градске управе Добој“, путем
поступка директног споразума.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
5.810,00
КМ.
(Словима:
петхиљадаосамстодесетконвертибилнихмарака). Средства за
предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја за
2020. и теретиће буџетску позицију 412 900.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем директног споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Кабинета градоначелника
Градске управе Добој број 02-022-1-146/20 од 29.1.2020.
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
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-120/20
Добој:31.01.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1135/2020 од 23.1.2020. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке – „Извођење радова на
асфалтирању локалног пута у МЗ Мала Буковица, дионица
пута поред фабрике“ путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење
радова на асфалтирању локалног пута у МЗ Мала Буковица,
дионица пута поред фабрике“, путем отвореног поступка.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
80.860,00 КМ
(словима:осамдесетхиљадаосамстошездесетконвертибилнихмар
ака). 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. 04/30-1135/2020 од 23.1.2020.
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. На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као
у члану 1. ове одлуке.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-108/20
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Добој:31.01.2020.год.
Борис Јеринић, c.p
На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1103/2020 од 20.1.2020. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке – „Извођење радова на
посипању и одржавању путева у 8 насеља на Требави“
путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење
радова на посипању и одржавању путева у 8 насеља на Требави
(Костајница, Кожухе, Осјечанске Чивчије, Доња Палежница,
Горња Палежница, српска Грапска, Зелиња, Пољице (Гаврићи)“,
путем отвореног поступка.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
288.330,00 КМ
(словима:двјестоосамдесетосамхиљадатристотридесетконверти
билнихмарака).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 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.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1103/2020 од 20.1.2020.
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. На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као
у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-76/20
Добој:22.01.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Кабинета градоначелника
градске управе Добој бр. 02-022-1-79/20 од 21.1.2020.
градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке – „Пружање услуга
медијског праћења градоначелника, представника градске
управе Добој и промоције локалне заједнице“ путем
отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне – „Пружање услуга
медијског праћења градоначелника, представника градске
управе Добој и промоције локалне заједнице“ путем отвореног
поступка.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
80.000,00 КМ
(словима: осамдесетхиљадаконвертибилнихмарака). Средства за
предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града за 2020. и
теретиће буџетску позицију 412 700.
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 Кабинета градоначелника
Градске управе Добој бр. 02-022-1-79/20 од 21.1.2020.
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 је предметна набавка планирана Планом јавних
набавки у 2020., да су за предложену набавку обезбијеђена
средства у буџету Града за 2020., 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
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-79/20
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Добој:23.01.2020.год.
Борис Јеринић, c.p
На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за просторно
уређење Градске управе Добој бр. 05-591/19 од 11.12.2019.
градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке – „Извођење радова на
уређењу до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 5594
(нови премјер), што одговара к.ч. бр. 234/28 (стари премјер),
све КО Добој у ул. Милоша Обилића за пословни објекат
Меџлис исламске заједнице у Добоју – радови на топловоду“
путем отвореног поступка јавне набавке
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Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење
радова на уређењу до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр.
5594 (нови премјер), што одговара к.ч. бр. 234/28 (стари премјер),
све КО Добој у ул. Милоша Обилића за пословни објекат Меџлис
исламске заједнице у Добоју – радови на топловоду“, путем
отвореног поступка јавне набавке.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
22.030,00 КМ
(словима:двадесетдвијехиљадетридесетконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града и
теретиће буџетску позицију 511 100.
Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка, те ће се
поступак јавне набавке провести у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за просторно
уређење Градске управе Добој бр. 05-591/19 од 11.12.2019.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио
чињеницом да 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
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-60/20
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Добој:17.01.2020.год.
Борис Јеринић, c.p
На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1-80/2020
од 20.1.2020. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке – „Извођење радова на
рехабилитацији дијела регионалног пута Р465а у МЗ Доња
Палежница“ путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење
радова на рехабилитацији дијела регионалног пута Р 465а у МЗ
Доња Палежница“, путем отвореног поступка.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
306.440,00 КМ
(словима:тристошестхиљадачетристочетрдесетконвертибилних
марака).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.
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. 04/30-1-80/2020
од 20.1.2020.
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. На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као
у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-93/20
Добој:27.01.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник Града Добој“ бр. 2/15), а поступајући по Захтјеву
Кабинета градоначелника Градске управе Добој бр. 02-022-182/20 од 22.1.2020. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке – „Пружање услуга израде и
штампања церада и плаката за потребе реализације
манифестације „Зимска чаролија“ у Добоју“
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – Пружање
услуга израде и штампања церада и плаката за потребе
реализације манифестације „Зимска чаролија“ у Добоју“ путем
поступка директног споразума.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
5.270,00
КМ
(словима:
петхиљададвјестоседамдесетконвертибилнихмарака) без ПДВ-а.
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града
Добој и теретиће буџетску позицију 412 700.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем директног споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Кабинета градоначелника
Градске управе Добој бр. 02-022-1-82/20 од 22.1.2020.
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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
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-85/20
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Добој:23.01.2020.год.
Борис Јеринић, c.p
На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1102/2020 од 20.1.2020. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке – „Извођење радова на
изградњи моста на ријеци Руданци у МЗ Велика Буковица“
путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење
радова на изградњи моста на ријеци Руданци у МЗ Велика
Буковица“, путем отвореног поступка.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
49.506,00 КМ
(словима:четрдесетдеветхиљадапетстошестконвертибилнихмара
ка). Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету
Града у 2020. и теретиће буџетску позицију 511 100,
подекономски код 150 032.
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. 04/30-1102/2020 од 20.1.2020.
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. На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као
у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-78/20
Добој:23.01.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник Града Добој“ бр. 2/15), а поступајући по Захтјеву
Oдјељења за просторно уређење Градске управе Добој бр. 05635/19 од 26.12.2019. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке – „Пружање услуга стручног
надзора над извођењем радова на доградњи и
реконструкцији Спортске дворане у Добоју“
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга –
„Пружање услуга стручног надзора над извођењем радова на
доградњи и реконструкцији Спортске дворане у Добоју“, путем
поступка директног споразума.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
6.000,00 КМ (словима: шестхиљадаконвертибилнихмарака) без
ПДВ-а. Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету
Града Добоја и теретиће буџетску позицију 511 100.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем директног споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења за просторно
уређење Градске управе Добој бр. 05-635/19 од 26.12.2019.
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
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-953/19
Добој:26.12.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник Града Добој“ бр. 2/15), а поступајући по Захтјеву
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Oдјељења за општу управу Градске управе Добој бр. 03-052865/19 од 02.12.2019. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке – „Набавка и испорука
материјала за текуће одржавање објеката и инсталација
Градске управе Добој у 2020.“ путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Набавка и
испорука материјала за текуће одржавање објеката и инсталација
Градске управе Добој у 2020.“, путем поступка директног
споразума.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
3.400,00
КМ
(словима:
трихиљадечетристоконвертибилнихмарака) без ПДВ-а. Средства
за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја и
теретиће буџетску позицију 412 500.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем директног споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења за општу управу
Градске управе Добој бр. 03-052-865/19 од 02.12.2019.
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 је предметна набавка планирана 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
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-960/19
Добој:30.12.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник Града Добој“ бр. 2/15), а поступајући по Захтјеву
Oдјељења за општу управу Градске управе Добој бр. 03-052863/19 од 02.12.2019. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке – „Набавка и испорука
средстава за одржавање хигијене Градске управе Добој у
2020.“ путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Набавка и
испорука средстава за одржавање хигијене Градске управе Добој
у 2020.“, путем поступка директног споразума.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
5.150,00
КМ
(словима:
петхиљадастопедесетконвертибилнихмарака) без ПДВ-а.
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града
Добоја и теретиће буџетску позицију 412 300.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем директног споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења за општу управу
Градске управе Добој бр. 03-052-863/19 од 02.12.2019.
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 је предметна набавка планирана 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
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-959/19
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Добој:30.12.2019.год.
Борис Јеринић, c.p
На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник Града Добој“ бр. 2/15), а поступајући по Захтјеву
Oдјељења зa општу управу Градске управе Добој бр. 03-052981/19 од 30.12.2019. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке – „Пружање услуга прања
моторних возила и вулканизерских услуга за возила у
власништву Градске управе Добој у 2020.“
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга –
„Пружање услуга прања моторних возила и вулканизерских
услуга за возила у власништву Градске управе Добој у 2020.“,
путем поступка директног споразума.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
5.500,00 КМ (словима: петхиљадапетстоконвертибилнихмарака)
без ПДВ-а. Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја и теретиће буџетску позицију 412 500.
Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем директног споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења зa општу управу
Градске управе Добој бр. 03-052-981/19 од 30.12.2019.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Добој.
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Образложење
При доношењу ове одлуке, уговорни орган руководио се
чињеницом да је предметна набавка планирана, да су за
предметну набавку обезбијеђена средства у буџету Града, да је
реално процијењена вриједност набавке на тржишту, те да је
предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке. На
основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у члану 1.
ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-04/20
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Добој:03.01.2020.год.
Борис Јеринић, c.p
На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник Града Добој“ бр. 2/15), а поступајући по Захтјеву
Oдјељења за привреду и друштвене дјелатности Градске управе
Добој бр. 04/30-1-1255/2019 од 27.12.2019. градоначелник
доноси
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке услуга – „Израда Главног
пројекта рехабилитације дијела регионалног пута Р 465а“
путем директног споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга – „Израда
Главног пројекта рехабилитације дијела регионалног пута Р
465а, дионица Петровићи – Драгановићи у МЗ Зелиња (Горња),
путем поступка директног споразума.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
5.900,00
КМ
(словима:
петхиљададеветстоконвертибилнихмарака) без ПДВ-а. Средства
за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добој и
теретиће буџетску позицију 511 200.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем директног споразума.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-11255/2019 од 27.12.2019.
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
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-961/19
Добој:30.12.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 8. став (1), члана 18. став (1) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), члана 7. став
(2) Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса
II дио Б Закона о ЈН („Службени гласник БиХ“ бр. 66/16),
поступајући по Захтјеву Кабинета градоначелника бр. 02-022-012291/19 од 16.12.2019. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке угоститељских услуга
за потребе Градске управе Добој у 2020./2021.
путем Позива за достаљање понуда
(услуге из Анекса II дио Б Закона о ЈН)
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке угоститељских
услуга за потребе Градске управе Добој у 2020./2021. путем
Позива за достаљање понуда (услуге из Анекса II дио Б Закона о
ЈН).
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
60.000,00
КМ
(словима:
шездесетхиљадаконвертибилнихмарака). Средства за предметну
набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја, буџетска
позиција 412 900.
Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем Позива за достављање
понуда – Услуге из Анекса II дио Б.
Позив за достављање понуда биће објављен 15 дана, на web
страници Града Добоја – www.doboj.gov.ba те упућен на најмање
три адресе, а поступак јавне набавке провести ће се у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ, односно Правилником о
поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о
ЈН.
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 Кабинета градоначелника бр.
02-022-01-2291/19 од 16.12.2019.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио
чињеницом да је предложена набавка планирана, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту, да су осигурана
средства за исплату, те предложена одговарајућа врста поступка
јавне набавке. На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено
је као у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-924/19
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Добој:20.12.2019.год.
Борис Јеринић, c.p
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На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), а
поступајући по Захтјеву Одјељења за пољопривреду Градске
управе Добој број 13/33-1-81/19 од 26.12.2019. градоначелник
доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке – „Набавка опреме за
мјерење и детекцију цурења воде уз обуку оператера“
путем отвореног поступка набавке

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке – „Набавка садног
материјала паприке за 20 пластеника“
путем отвореног поступка набавке

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Набавка
опреме за мјерење и детекцију цурења воде уз обуку оператера“,
путем отвореног поступка набавке.

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Набавка
садног материјала паприке за 20 пластеника, (површине 200 m2,
13.600 комада)“ , путем отвореног поступка набавке.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
8.160,00 КМ
(словима:
осамхиљадастошездесетконвертибилнихмарака).
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%.
Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка, а
поступак јавне набавке провести ће се у складу са Законом о
јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за пољопривреду
Градске управе Добој број 13/33-1-81/19 од 26.12.2019.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио
чињеницом да је предметна набавка планирана у 2020., да су за
предложену набавку обезбијеђена средства, да је реално
процијењена вриједност набавке на тржишту, те предложена
одговарајућа врста поступка јавне набавке. На основу утврђеног
чињеничног стања, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-37/20
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Добој:15.01.2020.год.
Борис Јеринић, c.p
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), а
поступајући по Захтјеву Одјељења за стамбено – комуналне
послове Градске управе Добој број 07-37-26-1034/19 од
18.12.2019. градоначелник д о н о с и

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
140.000,00 КМ
(словима: сточетрдесетхиљадаконвертибилнихмарака). Средства
за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града и теретиће
буџетску позицију 511 300.
Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка, а
поступак јавне набавке провести ће се у складу са Законом о
јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за стамбено –
комуналне послове Градске управе Добој број 07-37-26-1034/19
од 18.12.2019
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио
чињеницом да је предметна набавка планирана у 2020., да су за
предложену набавку обезбијеђена средства у буџету Града, да је
реално процијењена вриједност набавке на тржишту, те
предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке. На
основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у члану 1.
ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-5/20
Добој:03.01.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), а
поступајући по Захтјеву Одјељења за стамбено – комуналне
послове Градске управе Добој број 07-37-25-1019/19 од
16.12.2019. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке – „Израда
хоризонталне сигнализације у Добоју у 2020.“
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Израда
хоризонталне сигнализације у Добоју у 2020.“, путем отвореног
поступка набавке.
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Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
50.820,00 КМ
(словима:педесетхиљадаосамстодвадесетконвертибилнихмарака).

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 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 07-37-25-981/19 од
09.12.2019.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за стамбено –
комуналне послове Градске управе Добој број 07-37-25-1019/19
од 16.12.2019.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио
чињеницом да је предметна набавка планирана 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
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-29/20
Добој:15.01.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана 18. став (1)
и члана 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за стамбено –
комуналне послове Градске управе Добој број 07-37-25-1020/19
од 16.12.2019. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке – „Набавка и уградња
гумених успоривача саобраћаја“
путем конкурентског захтјева
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Набавка и
уградња гумених успоривача саобраћаја“ путем конкурентског
захтјева.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
24.550,00 КМ
(словима:двадесетчетирихиљадепетстопедесетконвертибилнихм
арака). Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету
Града и теретиће буџетску позицију 412 500.
Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем поступка конкурентског
захтјева, а поступак јавне набавке провести ће се у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-28/20
Добој:15.01.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-11220/2019 од 23.12.2019. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке – „Извођење радова на
асфалтирању локалног пута у МЗ Орашје, дионица „Орашје
– Плочник“ и “Орашје – Крчевине“
путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење
радова на асфалтирању локалног пута у МЗ Орашје, дионица
„Орашје – Плочник“ и “Орашје – Крчевине“, путем отвореног
поступка.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
65.184,00 КМ
(словима:шездесетпетхиљадастоосамдесетчетириконвертибилне
марке). Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету
Града 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.
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Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-11220/2019 од 23.12.2019.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио
чињеницом да 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
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-27/20
Добој:15.01.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), а
поступајући по Захтјеву Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности Градске управе Добој број 04/30-1-1250/19 од
27.12.2019., градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке – „Извођење радова на
изградњи 4 прилаза локацијама на којима се граде стамбени
објекти у Пројекту УНДП БиХ – Обнова од поплава и
клизишта“ путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење
радова на изградњи 4 прилаза локацијама на којима се граде
стамбени објекти у Пројекту УНДП БиХ – Обнова од поплава и
клизишта“, путем отвореног поступка набавке.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
6.124,00 КМ
(словима: шестхиљадастодвадесетчетириконвертибилнехмарке).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града и
теретиће буџетску позицију 415 200.
Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка, а
поступак јавне набавке провести ће се у складу са Законом о
јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за стамбено –
комуналне послове Градске управе Добој број 04/30-1-1250/19 од
27.12.2019.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Добој“.

Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се руководио
чињеницом да је предметна набавка планирана 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
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-25/20
Добој:15.01.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1-64/20
од 17.1.2020. градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке – „Извођење радова на
адаптацији, санацији и унапређењу инфраструктуре
фудбалског стадиона – фаза 2 (груби архитектонскограђевински радови на извођењу трибина)“ путем отвореног
поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Извођење
радова на адаптацији, санацији и унапређењу инфраструктуре
фудбалског стадиона – фаза 2 (груби архитектонско-грађевински
радови на извођењу трибина), путем отвореног поступка.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
231.094,00 КМ
(словима:двјестотридесетједнахиљададеведесетчетириконверти
билнемарке). 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 привреду и
друштвене дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1-64/20
од 17.1.2020.
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. На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као
у члану 1. ове одлуке.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-74/20
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Добој:21.01.2020.год.
Борис Јеринић, c.p
На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за финансије
Градске управе Добој бр. 06/403-1-1/20 од 03.1.2020.
градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке – „Набавка рачунара и
рачунарске опреме за потребе Градске управе Добој у 2020.“
путем отвореног поступка
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Набавка
рачунара и рачунарске опреме за потребе Градске управе Добој
у 2020.“ путем отвореног поступка.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
50.000,00 КМ
(словима: педесетхиљадаконвертибилнихмарака). Средства за
предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града за 2020. и
теретиће буџетску позицију 511 300.
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 финансије
Градске управе Добој бр. 06/403-1-1/20 од 03.1.2020.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Добој“.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјетодавног тијела за заштиту потрошача
услуга од општег економског интереса
I
Именује се Савјетодавно тијело за заштиту потрошача услуга од
општег економског интереса у сљедећем саставу:
1. Гордана Перић , Градска управа-предсједник
2. Даниела Микић , Градска управа-члан
3. Велибор Јеринић ,Секретар Скупштина Града- члан
4. Зоран Ристић , Градска управа-члан
5. Снежана Шешлија ,Удружење потрошача- члан
II
Услуге од општег економског интереса су услуге садржане у
члану 46. Закона о заштити потрошача Републике Српске, а које
врше јавна предузећа чији је оснивач град.
III
Савјет се именује на мандат од 4 ( четири ) године, уколико један
од чланова буде спријечен да обавља повјерене му дужности у
Савјету, именоваће се замјенски члан.
IV
О начину рада, одлучивању и доношењу мишљења Савјет ће
донијети Пoсловник о раду.
V
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у
Службеном гласнику града Добоја.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02-022-242/20
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Добој:13.02.2020.год.
Борис Јеринић, c.p
На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), Правилника о поступку
директног споразума („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14),
Правилника о поступку директног споразума („Службени
гласник Града Добој“ бр. 2/15), а поступајући по Захтјеву
Oдјељења за просторно уређење Градске управе Добој бр. 0553/20 од 06.2.2020. градоначелник д о н о с и

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 за 2020., 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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке услуга – „Израда
урбанистичко-техничких услова за:
-

-

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-26/20
Добој:15.01.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 82. и члана 107.Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број:97/16 и 36/19),
члана 60. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“
број: 1/17), а у складу са чланом 52.Закона о заштити потрошача
у Републици Српској(„Службени гласник Републике Српске“ ,
број:6/12, 63/14 и 18/17), градоначелник града Добој доноси:

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
урбанистичко-техничких услова 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.
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Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
5.800,00 КМ
(словима: петхиљадаосамстоконвертибилнихмарака) 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. 05-53/20 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
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-173/20
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Добој:12.02.2020.год.
Борис Јеринић, c.p
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1), те члана 88. став
(1) и (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.
39/14), а поступајући по Захтјеву Кабинета градоначелника бр.
02-022-1-252/20 од 06.2.2020., градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке - „Услугe оглашавања Града
Добоја у дневној штампи“ путем конкурентског захтјева
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке „Услугe
оглашавања Града Добоја у дневној штампи“.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
9.500,00 КМ
(словима: деветхиљадапетстоконвертибилнихмарака). Средства
за предметну набавку обезбијеђена су буџету Града Добој у 2020.
и теретиће буџетску позицију 412 700.
Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем конкурентског захтјева у
складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Кабинета градоначелника бр.
02-022-1-252/20 од 06.2.2020.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Добој.
Образложење
При доношењу Одлуке, уговорни орган се
руководио
чињеницом да је предметна набавка планирана Планом јавних
набавки у 2020., да је реално процијењена вриједност набавке на
тржишту, да су обезбијеђена средства за исплату, те предложена
одговарајућа врста поступка. На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02-404-1-166/20
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Добој:11.02.2020.год.
Борис Јеринић, c.p
На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана 18. став (1)
и члана 25. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“
бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву Кабинета градоначелника
Градске управе Добој бр. 02-022-1-253/20 од 06.2.2020.
градоначелник д о н о с и
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке – „Израда и емитовање
емисије „Хроника Добоја“ у оквиру телевизијског програма
у 2020.“ путем отвореног поступка набавке.
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке – „Израда и
емитовање емисије „Хроника Добоја“ у оквиру телевизијског
програма у 2020.“ путем отвореног поступка набавке.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи
85.000,00 КМ
(словима: осамдесетпетхиљадаконвертибилнихмарака) Средства
за предметну набавку обезбијеђена су у буџету Града Добоја и
теретиће буџетску позицију 412 700.
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 Кабинета градоначелника
Градске управе Добој бр. 02-022-1-253/20 од 06.2.2020.
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 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
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-167/20
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Добој:11.02.2020.год.
Борис Јеринић, c.p
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1), члана 21. тачка
ц), члана 23. тачка а) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ бр. 39/14“), а поступајући по Захтјеву Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој број 05-593/19 од
12.12.2019. градоначелник доноси
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ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке – „Пружање услуга
израде Главног пројекта Административног центра градске
управе Добој“ путем преговарачког поступка
без објаве обавјештења о набавци

РЈЕШЕЊЕ
о именовању физичких лица са лиценцом
као појединачних чланова Комисије за технички преглед
објеката на подручју Града Добој

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке: „Пружање
услуга израде Главног пројекта Административног центра
градске управе Добој“ путем преговарачког поступка без објаве
обавјештења о набавци.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а износи:
210.000,00 КМ
(словима: двјестодесетхиљадаконвертибилнихмарака). Средства
за предметну набавку обезбијеђена су у буџету и теретиће
буџетску позицију 511 100.

I
Именују се физичка лица са лиценцом као појединачни чланови
Комисије за технички преглед објеката на подручју Града Добој,
на период од двије (2) године, у саставу:

Члан 3.
Јавна набавка спровести ће се путем преговарачког поступка без
објаве обавјештења о набавци, а на основу члана 21. тачка ц),
члана 23. тачка а) Закона о јавним набавкама, с обзиром да се
ради о поступку додјеле уговора који слиједи након поступка
конкурса за израду идејног рјешења и гдје се уговор додјељује
побједнику конкурса.
Члан 4.
Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем бр. 02-404-115/20 од 10.1.2020. која ће провести преговоре са побједником
конкурса за израду идејног рјешења и дати препоруку
градоначелнику о исходу предметног поступка.
Члан 5.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за просторно
уређење Градске управе Добој број 05-593/19 од 12.12.2019.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке уговорни орган посебно се руководио
чињеницом да је предметна набавка планирана Планом јавних
набавки у 2020., да су за предложену набавку обезбијеђена
средства у буџету, да је реално процијењена њена вриједност на
тржишту, да се у складу са чланом 21. тачка ц), чланом 23. тачка
а) Закона о јавним набавкама ради о поступку додјеле уговора
који слиједи након поступка конкурса за израду идејног рјешења
и гдје се уговор додјељује побједнику конкурса, 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
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/404-1-170/20
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Добој:11.02.2020.год.
Борис Јеринић, c.p
На основу члана 142. став 7. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13,
106/15, 3/16 и 84/19), члана 7. став 3. и 4. Правилника о вршењу
техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току
њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“, број
100/13) и члана 77. Статута Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број 1/17), Градоначелник Града Добој дана
18.02.2020. године, донио је

ГРАЂЕВИНСКА ФАЗА
1. Цветин Горданић, дипл. инж. грађ.
2. Обрад Радић, дипл. инж. грађ.
3. Мира Васић Тодоровић, дипл. инж. грађ.
4. Синиша Симић, дипл. инж. грађ.
5. Мира Илић, дипл. инж. грађ.
6. Маринко Илић, дипл. инж. грађ.
7. Зоран Стојановић, дипл. инж. грађ.
8. Расим Чизмић, дипл. инж. грађ.
9. Сања Нарић Радић, дипл. инж. грађ.
10. Жељко Петковић, дипл. инж. грађ.
11. Младен Радић, дипл. инж. грађ.
12. Градимир Лалић, дипл. инж. грађ.
13. Стојан Милуновић, дипл. инж. грађ.
14. Лидија Илић, дипл. инж. грађ.
15. Младен Вулић, дипл. инж. грађ.
16. Бранимир Стјепановић, дипл. инж. грађ.
17. Марјана Деспотовић, дипл. инж. грађ.
18. Златко Ђурић, дипл. инж. грађ.
19. Славиша Ристикић, дипл. инж. грађ.
20. Никола Јеринић, дипл. инж. грађ.
21. Бојана Јеринић, дипл. инж. грађ.
22. Ратко Мишановић, дипл. инж. грађ.
АРХИТЕКТОНСКА ФАЗА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бојана Бојанић, дипл. инж. арх.
Дражен Ковачевић, дипл. инж. арх.
Угљеша Мишић, дипл. инж. арх.
Ирма Орсић Принцип, дипл. инж. арх.
Синиша Лукић, дипл. инж. арх.
Марија Миљановић, дипл. инж. арх.
Вера Ђурановић, дипл. инж. арх.
Ана Комадина, дипл. инж. арх.

ЕЛЕКТРО ФАЗА
1. Миливоје Новаковић, дипл. инж. ел.
2. Драго Савић, дипл. инж. ел.
3. Бранко Радовановић, дипл. инж. ел.
4. Марио Даниловић, дипл. инж. ел.
5. Бранко Гогановић, дипл. инж. ел.
6. Катарина Милосављевић, дипл. инж. ел.
7. Бошко Мијатовић, дипл. инж. ел.
8. Горан Савановић, дипл. инж. ел.
9. Милан Јондић, дипл. инж. ел.
10. Миомир Ђекић, дипл. инж. ел.
11. Дејан Милићевић, дипл. инж. ел.
МАШИНСКА ФАЗА
1. Зоран Ристикић, дипл. инж. маш.
2. Бранислав Јовичић, дипл. инж. маш.
3. Бојан Радић, дипл. инж. маш.
САОБРАЋАЈ
1. Милан Тешановић, дипл. инж. саобр.
2. Јовица Грозданић, дипл. инж. саобр.
ТЕХНОЛОШКА ФАЗА
1. Небојша Кнежевић, дипл. инж. техн.
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II
Комисија за утврђивање приједлога листе физичких лица са
лиценцом за технички преглед објеката на подручју Града Добој,
именована Рјешењем Градоначелника број: 02-022-2478/19 од
12.12.2019. године, утврдила је Приједлог листе физичких лица
са лиценцом, на основу пријава лица на јавни конкурс, објављен
у дневним новинама „Глас Српске“ дана 13.12. 2019. године.

III
Лице које врши именовање лица са листе утврђене чланом 1. овог
Рјешења у Комисију за технички пријем објеката, дужно је да у
сваком конкретном случају цијени испуњеност услова из члана
142. став 5. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16 и 87/19).
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број:02/022-320/20
Добој: 18.02.2020.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

IV
ОГЛАСИ
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој на основу
рјешења број 07-372-1-26/19 од 01.10.2019. године, извршио је у
регистру заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 594/6 упис оснивања Промјене лица
овлашћених за заступање Заједнице етажних власника зграде у
улици Солунских добровољаца број 13, Добој са сљедећим
подацима: Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде у ул. Солунских
добровољаца број 13, у Добоју, из Регистра се бришу Николић
Радослав и Миличић Никица а као нова лица овлаштена за
заступање Заједнице уписују се: Мишић Златољуб предсједник
УО заступа заједницу самостално и без ограничења и Јовановић
Дејан предсједник ЗЕВ-а заступа заједницу самостално и без
ограничења.

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-26/19
Добој, 01.10.2019.

В.Д Начелник одјељења
__
Дарио Лазић, с.р
ОГЛАС

III
АКТИ СЕКРЕТАРА

Након сравњења са изворним текстом утврђено је да је у Одлуци
о измјени Одлуке о мртвозорству на подручју Града Добој, број
01-013-316/19 од 02.10.2019. године, објављеном у Службеном
гласнику Града Добој број 9/19, учињена штампарска грешка, те
на основу члана 161. Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“:број: 1/17) в.д. Секретар
Скупштине Града Добој одобрава:
ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ

У Одлуци о измјени Одлуке о мртвозорству на подручју Града
Добој, број 01-013-316/19 од 02.10.2019. године, у члану 1. став
(1) умјесто текста „Дујаковић др Саша“, треба да стоји:
„Дујковић др Саша“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-22/20.
Добој: 30.12.2019.год.

В.Д. СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Велибор Јеринић,с.р

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој на основу
рјешења број 07-372-1-29/19 од 22.10.2019. године, извршио је у
регистру заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 597/6 упис оснивања припајање
Заједнице етажних власника „СПО ДОБОЈКА Ламела 1 и Ламела
2“, Николе Пашића 28, Добој са сљедећим подацима:
Припаја се Заједнице етажних власника „СПО ДОБОЈКА Ламела
2“ Николе Пашића 28Б, Добој Заједници етажних власника „СПО
ДОБОЈКА Ламела 1“ Николе Пашића 28, Добој. Нови назив
заједнице: Заједници етажних власника „СПО ДОБОЈКА Ламела
1 и Ламела 2“, Николе Пашића 28, Добој. Оснивачи: педесет и
један етажни власник. 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: Бранимир Моћић и Букејловић Небојша

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-29/19
Добој, 22.10.2019.

В.Д Начелник одјељења
Дарио Лазић, с.р
ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој на основу
рјешења број 07-372-1-30/19 од 12.11.2019. године, извршио је у
регистру заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 598/6 упис Промјене назива Заједнице
етажних власника зграде у улици Краља Александра број 126,
Добој са сљедећим подацима: Врши се промјена назива
Заједнице етажних власника зграде у ул. Краља Александра бр.
126, у Заједницу етажних власника зграде у ул. Стефана
Првовенчаног бр.126 Добој.
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ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-30/19
Добој, 12.11.2019.

В.Д Начелник одјељења
Дарио Лазић, с.р

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-37/19
Добој, 31.12.2019.

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој на основу
рјешења број 07-372-1-31/19 од 10.12.2019. године, извршио је у
регистру заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 599/6 упис оснивања Заједнице
етажних власника зграде, улица Милоша Обилића бр.5 Добој са
сљедећим подацима: Назив и сједиште: Оснива се Заједница
етажних власника зграде Добој, ул. Милоша Обилића бр.5
оснивачи: четири етажна власника зграде, 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: Благојевић Радислав предсједник ЗЕВ-а, заступа
заједницу самостално и без ограничења.

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-31/19
Добој, 10.12.2019.

В.Д Начелник одјељења
Дарио Лазић, с.р

В.Д Начелник одјељења
Дејан Нарић, с.р
ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој на основу
рјешења број 07-372-1-39/19 од 03.01.2020. године, извршио је у
регистру заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 607/7 упис Промјене лица овлашћених
за заступање Заједнице етажних власника зграде у улици Цара
Душана бб „Дијамант“ Д-6 и 7 у Добоју са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлашћеног за заступање Заједнице
етажних власника зграде у улици Цара Душана бб „Дијамант“ Д6 и 7 у Добоју. Из регистра се бришу ранији заступници: Божић
Златан и Марковић Младен, а у регистар се уписују лица
овлашћена за заступање: Ђурић Радомир и Марковић Младен –
заступају заједницу самостално и без ограничења.

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-39/19
Добој, 03.01.2020.

В.Д Начелник одјељења
Дејан Нарић, с.р
ОГЛАС

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој на основу
рјешења број 07-372-1-32/19 од 10.12.2019. године, извршио је у
регистру заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 600/6 упис оснивања Промјене лица
овлашћених за заступање Заједнице етажних власника зграде у
улици Ћупријска број: 34, Добој са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлашћеног за заступање Заједнице
етажних власника зграде у улици Ћупријска број: 34 у Добоју. Из
регистра се бришу ранији заступници: Тодић Слободан и
Буловић Божица, а у регистар се уписују лица овлашћена за
заступање: Радојчић Свјетлана и Буловић Божица – заступају
заједницу самостално и без ограничења.

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-32/19
Добој, 10.12.2019.

В.Д Начелник одјељења
Дарио Лазић, с.р
ОГЛАС

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој на основу
рјешења број 07-372-1-37/19 од 31.12.2019. године, извршио је у
регистру заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 605/7 упис оснивања Заједнице
етажних власника зграде у улици Војводе Мишића бр.63 у
Добоју са сљедећим подацима: Назив и сједиште: Оснива се
Заједница етажних власника зграде Добој, ул. Војводе Мишића
бр.63 оснивачи: тридесетдевет етажних власника зграде,
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: Паравац Арсеније предсједник ЗЕВ-а,
заступа заједницу самостално и без ограничења и Станковић
Горан предсједник УО ЗЕВ-а, заступа заједницу самостално и без
ограничења.

Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој на основу
рјешења број 07-372-1-1/20 од 23.01.2020. године, извршио је у
регистру заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број: 486/5 упис Промјене лица овлашћених
за заступање Заједнице етажних власника зграде у улици Војводе
Мишића Б2-ЛЦ бб у Добоју са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлашћеног за заступање Заједнице
етажних власника зграде у улици Војводе Мишића Б2-ЛЦ бб у
Добоју. Из регистра се бришу ранији заступници: Благојевић
Душко и Тодоровић Младен, а у регистар се уписују лица
овлашћена за заступање: Благојевић Душко и Станишић Мира
– заступају заједницу самостално и без ограничења.

ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-1/20
Добој, 23.01.2020.

В.Д Начелник одјељења
Дејан Нарић, с.р
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