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АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
На основу члана 46.,47.,48 и 49. став 2. 

Закона о буџетском систему Републике Српске  
(„Службени гласник Републике Српске” број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16 ), Закона о ло-
калној самоуправи члан 39. став. 2 тачка 4. 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16) , члана 35. став 2. Статута Града Добој 

(„Службени гласник Града Добој’’, број: 1/17) 
и члана 128. Пословника о раду Скупштине 
града Добој, („Службени гласник Града 
Добој“, број: 1/17), Скупштина Града Добој на 
ПРВОЈ ВАНРЕДНОЈ сједници, одржаној дана 
24.04.2020.године,  донијела је

О Д Л У К У 
о годишњем обрачуну буџета Града Добој за 2019. годину

Члан 1.

Усваја се годишњи обрачун буџета Града Добојa за 2019. годину са укупним приходима и 
извршеним распоредом прихода (расходима) по билансу буџета и то:

•	 Укупна буџетска средства   48.007.075 КМ - остварени 
порески приходи текуће године        22.827.778 КМ - остварени 
непорески приходи текуће године   10.020.100 КМ

ГРАДА ДОБОЈ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 3 29. април 2020. год.

Годишња претплата 100 КМ
Цијена једног примјерка 10 КМ
Жиро рачун КМ 5620050000157390
НЛБ Развојна банка
Врста прихода 729124
Буџетска организација 9999999
--- Град Добој ---
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 - грантови        330.945 КМ
 - трансфери између различитих јединица власти     1.281.165 КМ
 - примици за нефинансијску имовину        296.060 КM
 - примици од задужења   12.878.512 КМ
            - остали примици        372.515 КМ 
 
•	 Укупно извршени расходи  48.347.735 КМ 

- расходи за лична примања  10.323.632 КМ
 - расходи по основу коришћења роба и услуга                          6.579.493 КМ 
 - текући расходи финансирања и др.финансијски трошкови    1.068.997 КМ 
 - субвенције       675.080 КМ 
 - грантови  7.834.941 КМ
 - дознаке на име социјалне заштите                                            2.804.330 КМ
 - расходи финансирања и други финансијски трошкови
    између јединица власти          26.283 КМ
 - расходи по судским рјешењима                                                     653.545 КМ
            - трансфери између и унутар јединица власти                                 18.052 КМ
 - издаци за нефинансијски имовину        9.275.017 КМ
 - Издаци за отплату дугова                                                            3.924.997 КМ
  - остали издаци                           5.163.368 КМ
                  

•	  Разлика између буџетских прихода  и расхода (дефицит)… 340.660 КМ

Члан 2.

Извјештај о извршењу буџета града Добој 
за 2019. годину по врстама прихода и распо-
ред прихода по eкономским категоријама, 
као и посебни дио распореда средстава по 
организационо-функционалној класификацији 
саставни су дио ове Oдлуке.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-88/20.  
Добој, 24. 4. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                    
Милош Букејловић, с.р.

На основу члана 30. Закона о фискалној 
одговорности у Републици Српској  („Службени 
гласник Републике Српске“, број 94/15),  
члана 5. Закона о фискалној одговорности 
у Републици Српској  („Службени гласник 

Републике Српске“, број 62/18), члана 39. став 
2, тачка 25. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16), члана 35. став. 2 Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17) 
и члана 128. Пословника о раду Скупштине 
Града Добој, („Службени гласник Града Добој“ 
број 1/17) на ПРВОЈ ВАНРЕДНОЈ сједници 
одржаној 24.04.2020. године, донијела је

О Д Л У К У 
о усвајању  Плана за измирење 

неизмирених обавеза пренесених из 
претходног периода

Члан 1.

Овом одлуком усваја се План за измирење 
неизмирених обавеза пренесених из претход-
ног периода. 

Члан 2.

Саставни дио ове одлуке је План за изми-
рење неизмирених обавеза пренесених из 
претходног периода. 
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Члан 3.

За реализацију ове одлуке задужује се Гра-
доначелник града Добој и Одјељење за финан-
сије Градске управе Добој.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-89/20.  
Добој, 24. 4. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                    
Милош Букејловић, с.р.

 На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 
35.  Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број: 01/17) и 128. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 01/17), Скупштина 
Града Добој  на ПРВОЈ ВАНРЕДНОЈ сједници 
одржаној дана 24.04.2020. године,  донијела је

О Д Л У К У  
о ангажовању новчаних средстава 

за помоћ пензионерима на подручју 
Града Добој

I

Под условима и на начин регулисаним овом 
одлуком  одобрава се ангажовање  новчаних 
средстава у износу до 50.000,00 КМ, у сврху  
помоћи најугроженијим из категорије пензио-
нера на подручју Града Добој.

 II

Горе наведени износ биће уплаћен на рачун 
„Удружења пензионера“ Добој, а које се за-
дужује да утврди критеријуме те изврши рас-
подјелу средстава. 

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена  у „Службеном гласнику Гра-
да  Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-90/20.  
Добој, 24. 4. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                    
Милош Букејловић, с.р.

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 
35.  Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број: 01/17), 128. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 01/17) и Закључка 
Градског штаба за ванредне ситуације грда До-
бој број: 02.022-694/20 од 31.03.2020. године, 
Скупштина Града Добој  на сједници одржаној 
дана 24.04.2020. године,  донијела је

О Д Л У К У  
о субвенционисању трошкова 
испоруке топлотне енергије 

привредним субјектима на подручју 
Града Добој

I

Под условима и на начин регулисаним овом 
одлуком врши се субвенционисање трошкова 
испоруке топлотне енергије привредним 
субјектима на подручју Града Добој за период 
16.03.2020. – 15.04.2020. године.

II

Субвенција ће се одобрити привредним 
субјектима који поднесу захтјев за 
субвенционисање, уз приложене рачуне за 
испоруку топлотне енергије.

III

За реализацију ове одлуке задужују се 
Одјељење за привреду и друштвене 
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дјелатности Града Добој и „Градска топлана“ 
а.д. Добој.

IV

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-91/20.  
Добој, 24. 4. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                    
Милош Букејловић, с.р.

На основу члана 39. став 2. т. 12, 13. и 37. и 
члана 82. став 2. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16 и 36/19), и члана 35. Статута Града Добој 
(„Службенп гласник Града Добој “, бр. 1/17 ), 
а у вези са чланом 22. став 1. тачка а) подтачка 
8. Закона о заштити и спасавању људи у ван-
редним ситуацијама („Службени гласник Репу-
блике Српске“ бр. 121/16 и 46/17), у складу са 
Одлуком о проглашењу ванредне ситуације за 
територију Републике Српске („Службени глас-
ник Републике Српске“, бр. 25/20), и Одлуком 
о проглашењу ванредног стања на територији 
Републике Српске („Службенн гласник  Репу-
блике  Српске“,  бр.  31/20),  Скупштина  Града  
Добој је на ПРВОЈ ВАНРЕДНОЈ сједници одр-
жаној дана 24.04.2020. године, донијела је

О Д Л У К У 
о ослобађању закупнине

I

Ослобађају се плаћања закупнине закуп-
ци пословних просторија који су у уговорном 
односу са Градом Добој по основу уговора о 
комерцијалном закупу, а којима је примјеном 
Наредби Градског штаба за ванредне ситуације  
регулисан рад трговинских,угоститељских, за-
натских, услужних и других објеката и служби 

на територији Града Добој, забрањен рад или 
ограничено радно вријеме.

Ослобађања подразумијевају сљедеће:
 - комерцијални закупци којима је поменутим 

наредбама забрањен рад , ослобађају се оба-
везе плаћања закупнине, за три мјесеца 2020. 
године.
 - комерцијални закупци којима је поменутим 

наредбама ограничен рад , ослобађају се оба-
везе плаћања закупнине, за два мјесеца 2020. 
године.

1) Ослобађају се плаћања закупнине за-
купци, који су у уговорном односу са Градом 
Добој по основу уговора о закупу пословних 
просторија под посебним условима , (а који су 
додијељени у складу са Одлуком о поступку, 
условима и начину давања у закуп и привре-
мено коришћење земљишта, јавних површи-
на, пословних простора и гаража („Службени 
Гласник општине Добој“број:6/08,2/10 и 7/10)) 
за три мјесеца 2020. године.

2) Списак дјелатности и врсте пословних 
субјеката којима је забрањен рад или ограничен 
рад, напријед наведеним наредбама, а на које 
се примјењују одредбе ове одлуке, припрема 
Одјељење за привреду друштвене дјелатности 
Града Добој и биће објављен на  званичној ин-
тернет страници Града.

II

1) Закупци из тачке I ове одлуке остварују 
право на ослобађање плаћања закупнине, у 
складу са овом одлуком, подношењем писме-
не пријаве на Јавни позив Града, уз услов да су 
све обавезе по основу закупа уредно измирили 
према Граду Добој, закључно са мјесецом мар-
том 2020. године.

2) Пријава се подноси Одјељењу за прив-
реду и друштвене дјелатности, најкасније  до 
31.12.2020. године.

3) Пријава се подноси на обрасцу који ће 
бити објављен на интернет страници Града.

III

1) Комерцијални закупци из тачке I подтач-
ка I (привредна друштва), уз пријаву су дужни 
доставити обавјештење о разврставању једини-
ца разврставања по дјелатностима, које издаје 
АПИФ.
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2) За комерцијалне закупце из тачке I подтач-

ка I (самостални предузетници), претежна дје-
латност ћe се утврдити увидом у службене еви-
денције Града — Регистар.

3) Закупци из тачке I подтачка 2 (закупци 
под посебним условима), поступак за оствари-
вање права на ослобађање закупнине пoкpeћу 
само подношењем пријаве.

IV

1) У поступку утврђивања основаности 
захтјева, Одјељење за финансије доставља 
податке о стању дуга, по основу закупа, 
закључно са мартом 2020. године, за све 
подносиоце пријава.

2) Уколико се утврди да је захтјев закупца 
основан, овлашћује се градоначелник да доне-
се рјешење, којим се закупац ослобађа обавезе 
плаћања закупнине, за колико мјесеци и укупан 
износ ослобађања.

V

За реализацију одлуке задужују се Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности, 
Одјељење за финансије и Одјељење за стамбе-
но-комуналне послове.

VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику Гра-
да Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-92/20.  
Добој, 24. 4. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                    
Милош Букејловић, с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16), Закона о приватизацији 
пословних зграда, пословних просторија и га-
ража („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 98/04, 117/06, 74/07, 71/10, 30/12, 117/12 
и 67/13), Уредбе о поступку јавне продаје 
пословних зграда, пословних просторија и га-

ража („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 100/12), члана 35. Статута Града Добој 
(„Службени гласник града Добој“ број: 1/17) 
и Процјене  вриједности некретнина сталног 
судског вјештака архитектонско-грађевинске 
струке Радислава Б. Мишића из Добоја број 
П14-04/20 од 14.04.2020. године Скупштина 
града Добој, на ПРВОЈ ВАНРЕДНОЈ сједници 
одржаној дана 24.04.2020.године, донијела је

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје 

пословног простора 

I

Под условима и на начин регулисан овом 
Одлуком провешће се продаја пословног прос-
тора у улици Цара Душана у Добоју, површи-
не 300,43 м2, у пословно административном 
објекту „Дом војске“, изграђен на парцели оз-
наченој као к.ч. број: 5704/1, уписан у ПЛ број 
6375 КО Добој.

II

Почетна продајна цијена пословног просто-
ра из тачке 1. ове Одлуке износи 331.975,15 КМ 
за укупну површину од 300,43 м2, по процје-
ни вриједности непокретности сталног судског 
вјештака архитектонско-грађевинске струке 
Радислава Б. Мишића из Добоја.

III

За учешће у поступку јавне продаје учес-
ник је дужан уплатити аконтацију у износу од 
33.197,51 КМ на жиро рачун продавца број: 
555-008-01240202-37 отворен код Нове Банке 
а.д. Бања Лука, накнада за куповину пословног 
простора.

IV

Продајну цијену пословног простора из 
члана 1. ове одлуке, најповољнији понуђач са 
којим ће се закључити уговор обавезан је упла-
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тити у року од најкасније 10 дана након закљу-
ченог уговора, а предаја пословног простора у 
посјед купцу извршиће се у року од 8 дана од 
дана уплате продајне цијене о чему ће се сачи-
нити записник о примопредаји.

V

Поступак јавне продаје предметног посло-
вног простора спровешће Комисија именована 
рјешењем Скупштине Града Добој број: 01-
013-48/20 од 04.02.2020. године.

VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављена у „Службеном гласни-
ку града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-93/20.  
Добој, 24. 4. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                    
Милош Букејловић, с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о локал-
ној 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 ПРВОЈ ВАНРЕД-
НОЈ сједници одржаној дана 24.04.2020. годи-
не,  донијела је 

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрт Одлуке о усвајању ребаланса 
буџета Града Добој за 2020. годину суштински 
и формално технички је прихватљив за даљу 
скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за финансије да 
у складу са Одлуком о јавним расправама  у 
општини Добој („Сл.гласник општине Добој“, 
број: 1/06) организује и проведе јавну рас-
праву, сумира приједлоге и сугестије изнесене 
на јавној расправи и припреми приједлог Од-

луке о усвајању ребаланса буџета Града Добој 
за 2020. годину.

(3) Овај закључак биће објављен у „Служ-
беном гласнику Града Добоj“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-94/20.  
Добој, 24. 4. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                    
Милош Букејловић, с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о локал-
ној 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 ПРВОЈ ВАНРЕД-
НОЈ сједници одржаној дана 24.04.2020. годи-
не,  донијела је 

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрт Одлуке о извршењу ребаланса 
буџета Града Добој за 2020. годину суштински 
и формално технички је прихватљив за даљу 
скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за финансије да 
у складу са Одлуком о јавним расправама  у 
општини Добој („Сл.гласник општине Добој“, 
број: 1/06) организује и проведе јавну рас-
праву, сумира приједлоге и сугестије изнесене 
на јавној расправи и припреми приједлог Од-
луке о извршењу ребаланса буџета Града До-
бој за 2020. годину.

(3) Овај закључак биће објављен у „Служ-
беном гласнику Града Добоj“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-95/20.  
Добој, 24. 4. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                    
Милош Букејловић, с.р.
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На основу члана 39. став 2. Закона о локал-

ној 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 ПРВОЈ ВАНРЕД-
НОЈ сједници одржаној дана 24.04.2020. годи-
не, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се Програм додјеле субвенција 
пословним субјектима погођеним кризом иза-
званом новим вирусом корона (COVID-19) у 
Граду Добој.

(2) Саставни дио овог закључка чини Про-
грам додјеле субвенција пословниим субјекти-
ма погођеним кризом изазваном новим виру-
сом корона (COVID-19) у Граду Добој.

(3) Овај закључак биће објављен у „Служ-
беном гласнику Града Добоj“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-96/20.  
Добој, 24. 4. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                    
Милош Букејловић, с.р.

П Р О Г Р А М 
додјеле субвенција пословним 
субјектима погођеним кризом 

изазваном новим вирусом корона 
(COVID-19) у Граду Добој

Добој, април 2020. године

УВОД
У циљу провођења ванредних мјера за спре-

чавање и сузбијање заразних болести, те спа-
шавања становништва на територији Града 
Добој забрањен је или ограничен рад послов-
ним субјектима Наредбама Градског штаба 
за ванредне ситуације Града Добоја, број:02-

022-597/20 од 16.03.2020.године, 02-022-
642/20 од 20.03.2020. године, 02-022-644/20 од 
22.03.2020.године, 02.022-648/20 од 23.03.2020.
године., 02-022-693/20 од 31.03.2020.године., 
02-022-712/20 од 02.04.2020. године и Закључ-
ка Републичког штаба за ванредне ситуације 
број:11-2/20 од 30.03.2020. године. Такве мјере 
су изазвале потешкоће у пословању пословним 
субјектима на територији града, те jе Град при-
премио пакет мјера за ублажавање негативних 
посљедица.

Програм додјеле субвенција пословним 
субјектима погођеним кризом изазваном но-
вим вирусом корона (COVID-19) у Граду До-
бој (у даљем тексту: Програм) представља јед-
ну од мјера подршке пословним субјектима на 
територији града којима је забрањен, ограни-
чен, одосно отежан рад.

Под појмом пословни субјекти подразумје-
вају се привредна друштва и самостални пре-
дузетници.

I. ОПШТИ УСЛОВИ
Корнсник субвенције може бити пословни 

субјект:
•	чије је сједиште на територији Града;
•	којем  је  забрањено,  ограничено  или  

отежано  обављање дјелатности актима 
Републичког штаба за ванредне ситуације 
и Градског штабa за ванредне ситуације, у 
складу са претежном дјелатношhу;

•	који на дан 31.12.2019. године нема 
доспјелих, а неизмирених обавеза према 
Граду, по основу комуналне таксе за 
истицање пословног имена / накнаде за 
заузимање јавне површине.
Разврставање дјелатности корисника суб-

венције вршиће се према Уредби о класи-
фикацији дјелатности Републике Српске 
(„Службени гласник PC“, број 8/14) и Уредби 
о предузетничким дјелатностима (,.Службенн 
гласник PC“, број 25/15 и 116/18).

Програм додјеле субвенција са прилозима 
биhе објављен на интернет страници Града.

Коначан списак дјелатности и врсте послов-
них субјеката на које се примјењује овај Про-
грам, припрема Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, а биhе објављен на  
интернет страници Града.
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II. ВРСТА СУБВЕНЦИЈЕ

1. Субвенције за износ комуналне таксе за 
истицање пословног имена

Законом о комуналним таксама („Службени 
гласник PC“, број 4/12) и Одлуком о комунал-
ним таксама („Службени гласник Града До-
бој“, број: 1/20 (пречишћени текст)) прописана 
је висина комуналне таксe за пословне субјек-
те по дјелатностима.

Обвезници комуналне таксе за истицање 
пословног имена. којима је забрањено, огра-
ничено или отежано обављање дјелатности, 
имају право на субвенцију аликвотног дијела 
комуналне таксе за мјесеце март, април и мај 
2020. године према регистрованој претежној 
дјелатности, а у висини њихове обавезе, и то:

1) Пословни субјекти којима је забрањен 
рад имају право на 100% износа аликвотног 
дијела комуналне таксе за март, април и мај 
2020. године и

2) Пословни субјекти којима је рад ограни-
чен или отежано обављање дјелатности, имају 
право на 50% од износа аликвотног дијела ко-
муналне таксе за март, април и мај 2020. годи-
не.

Пословни субјекти право на овај вид субвен-
ције остварују подношењем захтјева Одјељењу 
за привреду и друштвене дјелатности. Уз за-
хтјев је неопходно да привредна друштва при-
ложе и Обавјештење о разврставању јединица 
разврставања по дјелатностима, које издаје  
АПИФ. За самосталне предузетнике утврдиће 
се претежна дјелатност увидом у службене 
евиденције, односно регистре Града.

Градоначелник, па приједлог Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности, на мјесеч-
ном нивоу, доноси Одлуку о додјели субвен-
ције за износ комуналне таксе за истицање 
пословног имена, којом ће се дефинисати из-
нос одобрене субвенције по пословном субјек-
ту. Одјељење за финансије проводи ову одлуку.

2. Субвенција накнаде за заузимање јавне 
површине

Заузимање јавних површина врши се на 
основу Одлуке о комуналном реду (“Службе-
ни гласник Града Добој“, број 7/13, 6/15, 9/16, 
3/17 и 8/19),Одлуком о кориштењу јавних 

површина („Службени гласник Града Добој“, 
број: 6/16 и 11/19, а накнада за заузимање јав-
них површина обрачунава се на основу Одлу-
ке о комуналним таксама (пречишћени текст) 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/20).

Право на субвенцију накнаде за заузимање 
јавне површине остварују обвезници   којима 
је забрањен или ограничен рад, за период март, 
април и мај 2020. године, на начин: 

1) Пословни субјекти којима је рад забрањен 
у износу од 100% за мјесеце март, април и мај 
2020. године.

2) Пословни субјекти којима је рад ограни-
чен у износу од 50% за мјесеце март, април и 
мај 2020. године.

Пословни субјекти право на овај вид суб-
венције остварују подношењем захтјева 
Одјељењу за стамбено- комуналне послове.

Одјељење за стамбено-комуналне послове 
је дужно да изда рјешење о износу одобрене 
субвенције. Одјељење за финансије проводи 
ова рјешења.

III. БУЏЕТ ПРОГРАМА
Финансирање Програма додјеле субвенција 

пословним субјектима погођеним кризом иза-
званом новим вирусом корона [CОVID-19) у 
Граду Добој, планирано је у оквиру потрошач-
ке јединице Одјељења за привреду и друштве-
не дјелатности – 0028150.

IV. НАЧИН ДОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
За додјелу субвенција по основу овог Про-

грама објављује се јавни позив на интернет 
страници Града Добој, који ћe бити отворен до 
31.12. 2020. године. У јавном позиву се дефи-
нише начин исплате, односно коришћења суб-
венције. Пословни субјекти су дужни да под-
несу захтјев код надлежног одјељења (како је 
раније дефинисано у Програму), у складу са 
јавним позивом. Одлуке/рјешења доносе се на 
крају сваког мјесеца, за захтјеве поднесене у 
претходном мјесецу, у складу са расположи-
вим средствима овог Програма. Уколико су ис-
пуњени услови за додјелу субвенције, надлеж-
но одјељење ћe издати одлуку/рјешење, како је  
раније  дефинисано  у Програму.

Одјељење за финансије врши провјеру уп-
лата.
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Обрасци пријава за додјелу субвенције ће 

бити објављени на интернет страници Града.

V. НАДЗОР И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Надзор над намјенским кориштењем сред-

става утврђених овим Програмом, врше 
Одјељење за привреду и друштвене дјелат-
ности, Одјељење за стамбено- комуналне 
послове и Одјељење за финансије.

Након реализације Програма, надлежна 
одјељења су дужна доставити Скупштини гра-
да Извјештај о реализацији Програма додје-
ле субвенција пословним субјектима погође-
ним кризом изазваном новим вирусом корона 
(COVID-19) у Граду Добој.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-96/20.  
Добој, 24. 4. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                    
Милош Букејловић, с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о локал-
ној 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 ПРВОЈ ВАНРЕД-
НОЈ сједници одржаној дана 24.04.2020. годи-
не, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се измјена Програма заједничке 
комуналне потрошње за 2020. годину.

(2) Саставни дио овог закључка чини измје-
на Програма заједничке комуналне потрошње 
за 2020. годину.

(3) Овај закључак биће објављен у „Службе-
ном гласнику Града Добоj“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-97/20.  
Добој, 24. 4. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                    
Милош Букејловић, с.р.

На основу члана 21. Закона о комуналним  
дјелатностима („Службени гласник Републике 
Српске” бр.124/11) и члана 35. Статута Града 
Добој („Службени гласник Града Добој”, број 
1/17) Скупштина Града Добој, на ПРВОЈ ВАН-
РЕДНОЈ сједници одржаној 24.04.2020. годи-
не,  доноси:

 Измјена и допуна Програма 
заједничке комуналне потрошње за 

2020. годину

Законом о комуналним дјелатностима (Сл.
гл.РС број 124/11) утврђене су дјелатности од 
посебног друштвеног интереса, обављање ко-
муналних дјелатности и начин њиховог финан-
сирања. Комуналне  дјелатности од посебног 
друштвеног интереса, овим Законом разврста-
не су у двије групе и то:

(1) Дјелатности индивидуалне комуналне 
потрошње,

(2) Дјелатности заједничке комуналне 
потрошње.
Дјелатности индивидуалне комуналне 
потрошње чине:

а)  производња и испорука воде,
б)  пречишћавање и одвођење отпадних 
вода,
в)  производња и испорука топлотне 
енергије,
г)   збрињавање отпада из стамбених и 
пословних простора,

      д)  управљање јавним просторима за 
паркирање возила,

ђ)  одржавање јавних тоалета,
е)  управљање кабловским канализацијама 
за комуникацијске системе,

     ж)  тржничка дјелатност,
з)  погребна дјелатност,

     и)  димњачарска дјелатност,
ј)  јавни превоз лица у градском и 
приградском саобраћају.

Послове комуналне дјелатности обављају 
комунална и друга предузећа, са обавезом да се 
задовоље потребе грађана – корисника услуга а 
средства се обезбјеђују из цијене комуналних 
услуга.

Дјелатности заједничке комуналне потро-
шње су:
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1) Одржавање, уређивање и опремање јав-

них зелених и рекреационих површина као 
што су паркови, дрвореди, скверови, травња-
ци, зеленило уз саобраћајнице, зелене површи-
не уз стамбене зграде, површине за рекреацију, 
обале ријека и језера и сл. које обухвата одр-
жање дрвећа у парковима и дрворедима и дру-
гог шумског растиња (поткресивање, заливање 
замјена стабала, заштита од болести, штето-
чина и сл.), сијање траве, одржавање и опре-
мање простора и одржавање у функционалним 
стању парковских клупа и других реквизита, 
инсталација и уређаја у парковима и др.

2) Чишћење јавних асфалтних површина 
обухвата прикупљање, одвожење, депоновање 
и уништавање отпада са асфалтних површина,

3) Одржавање јавних саобраћајних површи-
на у насељеним мјестима обухвата поправку и 
модернизацију улица, плочника, тргова, вер-
тикалне и хоризонталне саобраћајне сигнали-
зације, одржавање градских саобраћајница у 
зимским условима (зимска служба), 

4) Одвођење атмосферских падавина и дру-
гих вода са јавних површина,  

5) Јавна расвјета у насељеним мјестима 
којом се освјетљавају саобраћајне и друге јавне 
површине у насељу (редовно и инвестиционо 
одржавање и изградња јавне расвјете, утошак 
електричне енергије за јавну расвјету),

6) Остали послови заједничке комуналне 
потрошње.

7) Средства за обављање дјелатности зајед-
ничке комуналне потрошње обезбјеђују се у 
буџету града из:

 - комуналне накнаде,
 - дијела накнада за коришћење добара од 

општег интереса,
 - дијела прихода од пореза на непокрет-

ности,
 - дијела накнада за дате концесије.

Град је надлежан да обезбјеђује организова-
но обављање комуналних дјелатности. Програ-
мом заједничке комуналне потрошње за 2020. 
год. утврђује се обим и начин обављања дјелат-
ности заједничке комуналне потрошње.        

Измјена Програмa  
заједничке комуналне потрошње за 2020. годину  

Р.бр. ВРСТА  РАДОВА јед.
мјере

количина Укупно са 
пдв КМ 

1.     Кошење траве на јавним површина, 
    сакупљање  и одвоз  на депонију 

1. Површине које се косе 20 пута
у току године

м2

 Површина уз Ул. Светог Саве   1.552
 Површина уз Ул. Немањину      794
 Градски парк 10.272
 Површина испред зграде  Града  Добој   1.000
 Површина око зграде Дома војске   2.000
                                                             УКУПНО 15.618 x20

 (312.360)
2. Површине које се косе 14  пута у току године м2
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Зелене  површине у између стамбених објеката:
Кварт  Б – између улица
Кнеза Милоша,Цељска, Војводе Синђелића
Кварт  В – између улица Цара Душана, Филипа 
Вишњића,Југ Богдана и Војводе Синђелића
Кварт  Г – између улица Видовданска, Кнеза Лазара, 
Југ Богдана, Хиландарска,Његошева и зелена површ. 
булевара
Кварт  Д – између улица
НиколеПашића,Ћупријска, Краља Твртка,Краља 
Драгутина
Кварт  Ђ – између улица Краља Александра, Немањина, 
Краља Петра Првог, Краља Драгутина и Карађорђева
Кварт  Е – између улица
Николе Пашића, Карађорђева, Краља Драгутина, 
Војводе Степе, Соколова и Војводе Мишића
Кварт  Ж – између улица Краља Александра, Немањина, 
Кнегиње Милице,Српских Соколов, Војводе Степе и 
парк код пијаце
Кварт  З – између улица
Краља Александра и Војводе Степе
Кварт  И – између улица
Солунских Добровољаца и Колубарска
                   Укупно од Б- И ( 77.010  x 14 = 1.078.140 )

 1.560

10.394

13.006

11.796

10.782

 7.376

   7.232

  4.688

10.176

3.  Површине  које се косе 14 пута у току год, 
а припадају Ул. Цара Душана ( од .Југ Богдана до 
Видовданске), Николе Тесле, Браће Југовића и Милоша 
Обилића

  м2  14.300  x 
14
  (200.200)

      

                 УКУПНО КОШЕЊЕ ТРАВЕ 1.590.500 74.435
2. Свакодневно прикупљање  отпада и лишћа, пражњење 

посуда за смеће и уклањање плаката са јавних зелених 
површина и одвоз на депонију, 121.910м2-укупна 
површина града  .  Обрачун се врши( 121.910x22 ) 
за наведену површину. Пражњење посуда за смеће 
подразумијева све посуде и на зеленим и на асфалтним 
површинама

   

 

   
м2 2.682.020

    

    

    

   
    
      78.449

3. Рад  радника на ванредним пословима сат          300  1.386
4. Одржавање   живе  ограде (орезивање)

  1.990 м , 4 пута годишње = 7960 м
Ул. Свети Сава м 490
Николе Пашића м 305
Краља Петра Првог м 52
Карађорђева м 76
Краља Драгутина м 53
Кнегиње Милице м 106
Српских Соколова м 154
Краља Александра м  80
Кнеза Милоша м 51
Цељска м 322
Кнеза Лазара м 110
Браће Југовића м  77
Централни парк м 58
Хиландарска м 56
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УКУПНО  ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ 1.990 x4
( 7960 м)

18.626

5. Садња  сезонског цвијећа различитих  врста    
 305 м2 укупна површина   

м2

-Ул. Светог Саве,(код аутобуске стан. и базена)
-Ул.Немањина,
-Површине испред зграде АС Града Добој, 
-Ул. ЦараДушана, ( код киоска)
-Ул. Краља Александра(код православне цркве и на 
излазу из града)
-На углу улица Југ Богдана/Видовданска
 - раскрс.улица Југ Богдана и војводе 
   Синђелића (код водовода)          5.221  

6. Окопавање и залијевање сезонског цвијећа током цијеле 
вегетативне сезоне, 305 м2    4.925

7. Орезивање и окопавање  ружичњака, 
  уклањање осушених цвјетова и залијевање,
  укупна површина  866 м2  -5 пута у току године
 -Ул. Југ Богдана
- Ул. Немањина
- Ул.  Светог Саве( преко пута поште)

     м2
4.330

          2.533

8. Садња нових садница ружа, одржавање садница
 и залијевање током  године

ком 400         2.340

9. Орезивање дрвећа у дрворедима,
   парковима и насељима, уклањање сувих 
   грана, редукција крошње са ангажовањем корпе

ком 250 5.850

10. Орезивање дрвећа у дрворедима,
   парковима и насељима, уклањање сувих 
   грана, редукција крошње без ангажовања  корпе

ком 200         2.340

11. Орезивање украсног грмља ком 500         5.850
12.  Садња украсног грмља ком 200         2.340
13.  Садња  дрвећа и обнављање  дрвореда

     лишћара 
ком 150         4.387

14. Садња  дрвећа и обнављање  дрвореда
      четинара

ком 100          1.755

15.  Сјеча и уклањање осушених стабала
    са  употребом  корпе 

ком         40          4.680      

16. Сјеча и уклањање осушених стабала
       ручно – без  употребе корпе

ком         40          2.340

17.  Попуњавање дрвореда у ул. Свети Сава ком         5          732
18.  Насипање земље дебљине  10цм- м2         9.000          10.530
19. Сијање и залијевање парковске траве м2         9.000          10.530
20. Крчење запуштених јавних површ. по налогу

    комуналне полиције
м2         2.000          3.510

21. Садња живе ограде и залијевање м     300           1.053
22. Постављање дрвених летви уз младе саднице ком     200          239
23.  Уградња металних стубова за заштиту зелених повр. Ком     200         1.688
24. Садња украсног биља ком 190          7.780
25. Постављање декоративног малча литар  10.000 2.340
26. Постављање малч фолије м2 400 300
27. Шмирглање, чишћење и премазивање парк. клупа ком 80 3.557
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28. Залијевање садница у ул. Свети Сава ( 81x6) ком 486 284
                                                          СВЕ УКУПНО 
                                                         ЗЕЛЕНЕ  ПОВРШИНЕ    260.000

II    ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ АСФАЛТНИХ ПОВРШИНА
       ( Ручно и машинско  чишћење, прање  јавних асфалтних површина и                                  КМ     210.000
        ангажовање камиона )                                                                                                                                 

Р.
Бр

НАЗИВ УЛИЦЕ ДУЖИНА
м

ШИР- 
ИНА

м

ПОВРШ.
КОЛОВОЗА

м²

ПОВРШ. 
ТРОТОАРА

м²

УКУПНА 
ПОВРШ.

М²
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Улице  које се чисте 24 пута годишње
 - И приоритет

1.  Светог Саве  1.200 8,5 10.200 7.200 17.400
2.  Немањина 397 9 3.573 2.382 5.955
3. Хиландарска 285 7 1.995 560 2.555
4 Кнеза Лазара (одУл. Светог Саве до 

Хиландарске)
180 9 1.620 390 2.010

5. Цара Душана  (од Ул. Светог Саве до 
Хиландарске)

180 7 1.260 990 2.250

6.  Тротоари у парку 2.520 2.520
                                                                                                                                      Укупно  м2
                                                                                                                                      Укупно:  25.702  КМ   

 32.690

Улице  које се чисте 24 пута годишње 
- ИИ приоритет

1.  Краља Драгутина 743 7 5.201 3.269 8.470
2. Кнеза Лазара (други дио улице) 175 9 1.575 391 1966
3. Ћупријска 282 7 1.974 1.241 3.215
4. Цељска 380 7 2.660 1.040 3.700
5. Краља Александра 1200 6,5        7.800 4.300   12.100
6. Цара Душана,и булевар      1188 22 12.316 4.110    16.426
7. Краља Петра Првог 340 4 1.360  340 1.700
8. Српских Соколова       430 9 3.870 1.300 5.170
9. Југ Богдана 900 8 7.200 3.600 10.800
10. Николе Пашића 432 7 3.024 1.728 4.752
11. Кнеза Милоша 432 7 3.024 1.728 4.752
12. Филипа Вишњића 200 7 1.400  800 2.200
13. Краља Твртка 217 5 1.085 650 1.735
14. Карађорђева 554 7 3.878 1.650 5.528
15. Војводе Синђелића  742 6 4.452 740 5.192
                                                                                                                                     Укупно м2                                                        
                                                                                                                                      Укупно:  61.570   КМ

  87.706

Улице које се чисте 9 пута годишње- 
 ИИИ приоритет

1. Меше Селимовића 520        7 3.640         780     4.420
2. Поп Љубина 493 7 3.451 740   4.191
3. Војводе Мишића   525 8 4.200 1250  5.450
4. Видовданска 1.320 7 9.240 3.715 12.955
5. Николе Тесле  1.296 7       9.072 3.890 12.962
6. Његошева  129 3 387 -     387
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7. Војводе Степе 265 8 2.120 1.166 3.286
8. Кнегиње Милице 140 4 560 -     560
9. Колубарска 350 7 2.450 350 2.800
10. Солунских Добровољаца 790 6 4.740 1.580 6.320
11. Доњи  Шушњари 2200 3,5 7.700 2.200 9.900
12. Браће Југовића 608 5 3.040 1.220 4.260
13. Милоша Обилића 1.045 5,5 5.748 2.090 7.838
14. Асфалтне површине између 

стамбених објеката (квартови)
Кварт  Б – између улица
Кнеза Милоша,Цељска, 
ВојводеСинђелића
Кварт  В – између улица Цара 
Душана, Филипа Вишњића,Југ 
Богдана и Војводе Синђелића
Кварт  Г – између улица 
Видовданска, Кнеза Лазара,Југ 
Богдана,Хиландарска,Његошева
Кварт  Д – између улица
НиколеПашића,Ћупријска,Краља 
Твртка,Краља Драгутина
Кварт  Ђ – између улица
Краља Александра, Немањина,Краља 
Петра Првог,Краља Драгутина и 
Карађорђева
Кварт  Е – између улица
Николе Пашића, Карађорђева,Краља 
Драгутина,Војводе Степе,Српских 
Соколова и Војводе Мишића
Кварт  Ж – између улица
КраљаАлександра,Немањина,Кнегињ
е Милице,Српских Соколов , Војводе 
Степе и парк код пијаце
Кварт  З – између улица
Краља Александра и Војводе Степе
Кварт  И – између улица
Солунских Добровољаца и 
Колубарска
Кварт  Ј– између улица Меше 
Селимовића, Трг Петровданских 
жртава – парк код Болнице

7.750

7.610

11.830

16.670

7.040

8.400

1016

     5400

    6.280

      700

                                                                                                                    Укупно квартови м2
                                                                                                       Укупно улице  м2

                                                                                              Укупно квартови и улице:  35.330  КМ

  72.696
  75.329

 Улице које се чисте  4 пута годишње 
- ИВ приоритет  

1. Трг петровданских жртава 110 5,5 605 - 605
2. Крњинске Српске Бригаде 2.700 8,5 22.950 5.400 28.350
3. Василија Острошког 90 4 360 90 450
4. Крњинска 204 4,5 918 - 918
5. Требавска 329 5 1.645 - 1645
6. Озренска 342 5 1.710 - 1.710
7. Бранка Ковачевића 131 4 524 - 524
8. Ослободилачка 608 5 3.040 - 3.040
9. Алексе Видаковића 165 4 660 - 660
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10. Старине Новака 200 3,5 700 - 700
11. Цвијетина Тодића 142 5 710 - 710
12. Вучијачке Српске Бригаде 495 4 1.980 - 1.980
13. Бановић Страхиње 407 5 2.035 - 2.035
14. Тврђавски пролаз 220 2 440 - 440
15. Добојске Бригаде 2.475 4 9.900 - 9.900
16. Ђурђевданска 64 2,5 160 - 160
17. Хајдук Вељкова 226 3,5 791 - 791
18. Кајмакчаланска 441 7 3.087 3.087
19. Горњи Шушњари 336 3,5 1.176 - 1.176
20. Капетана Рашуина 882 5 4.410 - 4.410
21. Крајишких Бригада 2.029 3,5 7.102 - 7.102
22. Марка Краљевића 400 3,5 1.400 - 1.400
23. Озренских Српских Бригада 1.167 7 8.169 1.000 9.169
24. Поп Савина 187 4,5 842 - 842
25. Призренска 667 4,5 3.002 396 3.398
26. Рашка 2.930 4     11.720          - 11.720
27. Свете Тројице 102 3,5 357 62 419
28. Светог Николе 100 3,5 350 - 350
29. Требавске Буне 306 4, 1.224 - 1.224
30. Требавске Српске Бригаде  1.360 4 5.440 - 5.440
31. Војводе Бојовића 265 3 795 - 795
32. Вучијачка 190 3 570 - 570
33. Усорска 280 3 840 - 840
34. Хелсинки Пут 620 4 2.480 - 2.480
35. Ђенерала Драже 400 5 2.000 200 2.200
                                                                                                                                      укупно м2
                                                                                                                                      укупно:  13.275  КМ

111.240

Прање улица првог приоритета, (18.648м2x 
6)
  

Јед.мј.
м2

колич
    
111.888

                   
                    2.635   

Прање улица другог приоритета,   
   ( 60.819м2x4)

Јед.мј.
м2 243.276                    5.693

Ангажовање камиона Јед.мј.
тура

Колич
250

                
                   15.795 

Прање и дезинфекција улица за врије вируса 
ковид 19                           50.000
                                       СВЕ УКУПНО 
                                       АСФАЛТНЕ 
ПОВРШИНЕ 

   
               210..000                                                                                                 

III ОДРЖАВАЊЕ  И САНАЦИЈА  ГРАДСКИХ  САОБРАЋАЈНИЦА
                                                                                                                                                       КМ     150.000

3.1. Санација ударних рупа и асфалтирање кратких 
дионица на градским саобраћајницама асфалт бетоном 
и битошљунком,  поправка и замјена дотрајалих 
елемената конструкције саобраћајнице,

        150.000                           

IV ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА, ХОРИЗОНТАЛНЕ, И ВЕРТИКАЛНЕ                                        КМ   170.000                        
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
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  4.1. Одржавање вертикалне сигнализације- саобраћајни 
знаци. Поправка ,замјена уништених, и набавка нових 
знакова

 31.000

4.2. Одржавање  свјетлосне  сигнализације – семафора
 редовно одржавање   семафорских уређаја

49.000

4.3. Одржавање хоризонталне сигнализације, 
обиљежавање пјешачких прелаза,средишњих линија, 
стрелица и других знакова хоризонталне сигнализације

90.000

V РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ                                                                             КМ    170.000                     

5.1. Одржавање градских саобраћајница и тротоара у 
зимским условима – зимска служба. 
Зимска служба траје од 15.11.2018.-15.03.2019. односно
  до престанка падавина.
 Улице су подијељене по приоритетима као и код
  чишћења јавних асфалтних површина. 
Након престанка падавина врши се уклањање 
абразивног посипног материјала.             170.000

VI ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОД ОТПАДНИХ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА,
- Одржавање  и уградња канализационих арматура ,                                                                                          
сливника поклопаца и решетки)                                                                                                              20.000                

VII РАСХОДИ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ                                                                                                 50.000  
-(Одржавање фонтане и аутоматског система  12.000 КМ ,
остали  расходи 48.000 КМ)

VIII РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ  -                                                                                                    10.000                                                                                                                           

  8.1. РАСХОДИ ЗА САДНИ МАТЕРИЈАЛ
( садња дрвореда- продужетак Ул. Цара Душана)                                                                                20.000

IX РЕДОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ,  И 
ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ  ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ                                          КМ   550.000    

9.1. Редовно одржавање јавне расвјете (замјена сијалица, 
пригушница, упаљача, грла, осигурача, дефектажа и 
отклањање кварова, фарбање и исправљање стубова)

150.000

  9.2 Трошкови електричне енергије за јавну расвјету 400.000

X ОСТАЛИ  ПОСЛОВИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ                                      КМ    642.000  

10.1. Одржавање пословних простора и гаража 
  у власништву  града
- трошкови административних  услуга за одржавање
    заједничких дијелова зграде  (ЗЕВ-а)

                                                        
5.000

10.2 Декорација града за вријеме празника                      
     35.000

 10.3. Трошкови манифестација -обиљежавање значајних 
датума (22.април, 5.јуни, 22.септембар), 

                       
                 

2.000
10.4. Остале уговорене услуге - уговорни однос Града Добој 

са ЈП „ДИРГ“: 
-управљање и одржавање некретнина града, 
-управљање јавним паркиралиштима , 
 -наплата  комуналне накнаде

 
           
600.000                       

XI ГРАНТОВИ                                                                                                                                     КМ    150.000    
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11.1. Средства за финансирање регионалне депоније             150.000     

XII ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  
                                                                                                                                                                      

 12.1.
Издаци за произведену сталну имовину                                                                          КМ    6.551.477  
                                                                                                                                                          

12.2. Издаци за изградњу и прибављање  вањског освјетљења, 
тротоара и ограда                        
                                                                   

    
            50.000   
                                                               

12.3 Изградња јавне расвјете - Ул.Цара Душана  ( кредит )              
            90.000

  
12.4.

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 
адаптацију зграда  и објеката

            
          50.000

  
 12.5. Набавка  комун алне опреме

              
           85.000

12.6. Реконструкција магистралног вреловода у 
Ул.Добојских бригада,са тачке Т12 до Т20        998.000

12.7. Реконструкција водоводне мреже, и изградња нове 
мреже од  Ул. Добојских бригада до  Ул. Видовданска    
( Сфоровски .пут.)

       175.460

12.8. Набавка лед расвјете и система за даљинси надзор и 
управљање јавном расвјетом

4.753.017                                                                                                                                             
                       

12.9. Измјештање инфраструктурне мреже у складу са 
усвојеним Регулационим планом“Центар“Добој,
 ревизија блок 2.

   350.000

                                     СВЕ  УКУПНО    
 
      8.953.477
                           

                               

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-97/20.  
Добој, 24. 4. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                    
Милош Букејловић, с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о локал-
ној 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 ПРВОЈ ВАНРЕД-

НОЈ сједници одржаној дана 24.04.2020. годи-
не, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се нацрт Програма кориштења 
средстава за унапређење пољопривредне про-
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изводње на подручју града Добоја за 2020. го-
дину.

(2) Задужује се Одјељење за пољопривреду 
да у складу са Одлуком о јавним расправама  у 
општини Добој („Сл.гласник општине Добој“, 
број: 1/06) организује и проведе јавну рас-
праву, сумира приједлоге и сугестије изнесене 
на јавној расправи и припреми приједлог Про-
грама кориштења средстава за унапређење-
пољопривредне производње на подручју града 
Добоја за 2020. годину

(3) Овај закључак биће објављен у „Службе-
ном гласнику Града Добоj“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 02-013-98/20.  
Добој, 24. 4. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                    
Милош Букејловић, с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о локал-
ној 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 ПРВОЈ ВАНРЕД-
НОЈ сједници одржаној дана 24.04.2020. годи-
не, донијела је 

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој прихвата Из-
вјештај о реализацији програма заједничке ко-
муналне потрошње за 2019. годину.

(2) Саставни дио oвог закључка чини Из-
вјештај о реализацији програма заједничке ко-
муналне потрошње за 2019. годину.

(3) Овај закључак биће објављен у „Службе-
ном гласнику Града Добоj“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 02-013-99/20.  
Добој, 24. 4. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                    
Милош Букејловић, с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о локал-
ној 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 ПРВОЈ ВАНРЕД-
НОЈ сједници одржаној дана 24.04.2020. годи-
не, донијела је

З А К Љ У Ч А К

(1) Усваја се  Информацијa о стању трансак-
ционог рачуна донаторских средстава за набав-
ку опреме и помоћ здравственим установама 
Града Добој на дан 22. април 2020. године. 

(2) Саставни дио закључка чини Инфор-
мацијa о стању трансакционог рачуна дона-
торских средстава за набавку опреме и помоћ 
здравственим установама Града Добој на дан 
22. април 2020. године. 

(3) Овај закључак биће објављен у „Службе-
ном гласнику Града Добој“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 02-013-100/20.  
Добој, 24. 4. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                    
Милош Букејловић, с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о локал-
ној 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 ПРВОЈ ВАНРЕД-
НОЈ сједници одржаној дана 24.04.2020. годи-
не, донијела је

З А К Љ У Ч А К

(1) Усваја се  Информација о водоснабдије-
вању града Добоја у 2019.години.
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(2) Саставни дио закључка чини Информа-

ција о водоснабдијевању града Добоја у 2019.
години.

(3) Овај закључак биће објављен у „Службе-
ном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 02-013-101/20.  
Добој, 24. 4. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                    
Милош Букејловић, с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о локал-
ној 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 ПРВОЈ ВАНРЕД-
НОЈ сједници одржаној дана 24.04.2020. годи-
не, донијела је

З А К Љ У Ч А К

(1) Усваја се  Информација о утрошку елек-
тричне енергије за јавну расвјету за период    
1.1.2019. – 31.12.2019. године. 

(2) Саставни дио закључка чини Информа-
ција о утрошку електричне енергије за јавну 
расвјету за период    1.1.2019. – 31.12.2019. го-
дине. 

(3) Овај закључак биће објављен у „Службе-
ном гласнику Града Добој“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 02-013-102/20.  
Добој, 24. 4. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                    
Милош Букејловић, с.р.

На основу члана 76.  Статута  Града  Добој  
(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17),  и 
члана 128. Пословника Скупштине Града До-

бој („Службени гласник  Града  Добој“,  број  
1/17),   Скупштина Града Добој, на ПРВОЈ 
ВАНРЕДНОЈ сједници одржаној  24.04.2020. 
године, донијела је  

З А К Љ У Ч А К

(1) Усваја се Информацијa у вези изврша-
вања обавеза Града Добој по питању омогућа-
вања откупа другог одговарајућег стана носио-
цима станарског права чији је стан у саставу 
ратом уништене зграде.

(2) Предлаже  се  Градоначелнику  града  
Добој да кроз учешће у Савезу општина и гра-
дова и даље иницира измјене Закона о прива-
тизацији државних станова („Сл. гласник РС“, 
број 118/11, 67/13 и 60/15) како би општинама 
и градовима било омогућено располагање бар 
једним дијелом стамбеног фонда, а имајући 
у обзир обавезе према носиоцима станарског 
права.

(3) Овај закључак биће објављен у „Службе-
ном гласнику Града Добој“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 02-013-103/20.  
Добој, 24. 4. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                    
Милош Букејловић, с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о локал-
ној 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 ПРВОЈ ВАНРЕД-
НОЈ сједници одржаној дана 24.04.2020. годи-
не, донијела је

З А К Љ У Ч А К

1) Усваја се  Информација о реализацији 
уговора о пружању јавних водних услуга на 
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подручју града Добоја за период 26.12.2017. – 
31.12.2019. године. 

2) Саставни дио закључка чини Информа-
ција о реализацији уговора о пружању јавних 
водних услуга на подручју града Добоја за пе-
риод 26.12.2017. – 31.12.2019. године. 

3) Овај закључак биће објављен у „Службе-
ном гласнику Града Добој“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 02-013-104/20.  
Добој, 24. 4. 2020. год.

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                    
Милош Букејловић, с.р.
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II

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА / КОМАДАНТА ШТАБА

На основу члана 22. Закона о заштити и спа-
савању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске” бр.121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести („Службени гласник Репу-
блике Српске” бр.90/17), члана 59.и 82. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске›” бр.97/16 и 36/19), члана 5. 
и члана 6. Одлуке о формирању Градског шта-
ба за ванредне ситуације („Службени гласник 
Града Добој” бр.2/18) и чл. 60. и чл.77 Статута 
Града Добој („Службени гласник Града Добој” 
бр.1/17), а на приједлог Градског штаба за ван-
редне ситуације градоначелник доноси:

НАРЕДБУ 
o регулисању рада трговинских и 

других објеката на територији Града 
Добој

У циљу провођења ванредних мјера за спре-
чавање и сузбијање заразних болести те зашти-
те и спасавања становништва:

1. Забрањује се рад сљедећим објектима, 
сваким радним даном и у дане викенда:

- угоститељским објектима врсте ноћни 
клуб,

- свадбеним салонима,
- фитнес – центрима (фитнес, боди – бил-

динг клубовима и сличним облицима орга-
низовања),

- дјечијим играоницама.
- Забрањује се рад у дане викенда – суботом 

и недјељом:
   - трговачким центрима,
   - пијацама на подручју града Добоја.
2. Ограничава се рад од 7,00 до 18,00 часова 

сваким даном, сљедећим објектима:
- трговачким центрима радним данима,

- осталим трговачким објектима (свима, 
укључујући и тржнице на мало – пијаце),

- угоститељским објектима свих врста (из-
узев угоститељских објеката у оквиру вршења 
дјелатности смјештаја гостију и напријед наве-
дених ноћних клубова и свадбених салона), а 
укључујући и угоститељске објекте смештене 
на аутобуским, жељезничким и бензинским 
пумпама.

3. Ограничава се рад од 7,00 до 22,00 часа 
сваким даном сљедећим објектима:

- субјектима који обављају дјелатност про-
изводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 
колача (искључиво у оквиру продаје њихових 
производа).

4. Обавезују се пружаоци услуга из тачке 
2.алинеја 3. да обезбједе минимално растојање 
од 2 метра између корисника услуга.

5. Задужује се Одјељење за инспекцијске 
послове и Одјељење комуналне полиције да у 
провођењу ове наредбе обезбиједе поштовање 
исте од стране напријед наведених објеката.

6. О извршењу задатака из ове Наредбе, ор-
гани из тачке 5. наредбе, свакодневно ће из-
вјештавати Команданта градског штаба за ван-
редне ситуације.

7. Ова наредба ступа на снагу даном доно-
шења а траје до 1.04.2020.године и бити ће 
објављена у ‹›Службеном гласнику Града До-
бој››.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-575/20.  
Добој, 13. 3. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 22. став 12., члана 39. став 
1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама („Службени гласник 
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Републике Српске” бр.121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од зараз-
них болести („Службени гласник Републи-
ке Српске” бр.90/17), члана 59.и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске” бр.97/16 и 36/19), члана 5. и 
члана 6. Одлуке о формирању Градског шта-
ба за ванредне ситуације („Службени гласник 
Града Добој” бр.2/18) и чл. 60. и чл.77 Статута 
Града Добој („Службени гласник Града Добој” 
бр.1/17), а на приједлог Градског штаба за ван-
редне ситуације градоначелник доноси:

НАРЕДБУ 
о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних  
и других објеката и служби на 

територији Града Добој

У циљу провођења ванредних мјера за спре-
чавање и сузбијање заразних болести те зашти-
те и спасавања становништва:

1. Забрањује се рад следећим објектима, сва-
ким радним даном и у дане викенда до 23.мар-
та 2020.године и то:

- угоститељским објектима свих категорија,
- трговинама, осим субјеката из члана 2., 

став 1., 2. и 3. ове одлуке,
- услужне дјелатности/занатство у којима 

се остварује непосредан блиски контакт са 
клијентима, осим такси службе,

- свадбеним салонима,
- фитнес  центрима (фитнес, боди – билдинг 

клубовима и сличним облицима организо-
вања),

- дјечијим играоницама,
- пијацама на подручју града Добоја.
2. Ограничава се рад:
- трговачким центрима од 07,00 до 18,00 

часова, могу радити само трговине прехране/
робе широке потрошње и апотеке,

- трговине прехране/робе широке потрошње 
и трговине сточне хране од 07,00 до 18,00 ча-
сова,

- субјектима који обављају дјелатност про-
изводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 

колача (искључиво у оквиру продаје њихових 
производа)- од 07,00 до 22,00 часова.

Рад у субјектима из става 1., 2. и 3. овог чла-
на организовати уз предузимање следећих мје-
ра:

- ограничити број људи који истовремено 
могу бити присутни у затвореном продајном 
простору, тако да се на улазу регулише број 
особа које истовремено могу улази,

- испред благајни означити и организовати 
размак између купаца од најмање један метар,

- у затвореном продајном простору омогући-
ти брз проток купаца, брз излазак из објеката и 
мјере дезинфекције и повишене хигијене.

-  јавне кухиње- дозвољен рад преко шалте-
ра без услуживања/послуживања у објектима,

-  достава животних намирница је дозвоље-
на од 07,00 до 18,00 часова за оне субјекте који 
су регистровани за обављање те дјелатности, 
уз максималне мјере хигијене и сигурности 
које ће контролисати контролни органи,

- хотели, мотели и хостели- могу пружити 
услуге у свом простору за своје госте а услу-
ге хране и пића само за госте хотела, мотела и 
хостела,

- бензинске пумпе, без ограничења када је у 
питању продаја горива и других нафтних дери-
вата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у 
којем је смјештен продајни објекат- од 07,00 до 
18,00 часова,

- апотеке и пољопривредне апотеке- без 
промјене радног времена, уз предузимање сле-
дећих мјера:

- ограничити број људи који истовремено 
могу бити присутни у затвореном продајном 
простору, тако да се на улазу регулише број 
особа које могу истовремено улазити,

-    испред благајни ограничити и организо-
вати размак између купаца од најмање један 
метар,

- у затвореном продајном простру омогући-
ти брз проток купаца, брз излазак из објеката и 
мјере дезинфекције и повишене хигијене.

3. Градска управа и градске службе ће од по-
недјељка 16.03.2020.године организовати свој 
рад како слиједи:
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- у свим организационим јединицама Град-

ске управе организовати рад са минималним 
бројем потребним извршилаца на лицу мјеста,

- остала лица упутити на рад од куће или 
рад код куће,

- на улазу у све службене просторије Градске 
управе које пружају услуге грађанима ограни-
чити број особа које истовремено могу да уђу 
и бораве у Управи, онемогућити задржавање у 
просторијама Градске управе и прављење ду-
жих редова у затвореном простору,

- одржавати растојање између грађана у за-
твореним просторима Управе од намјање један 
метар, уз предузимање мјера дезинфекције и 
повишене хигијене,

 У свм градским установама и предузећима, 
осим Дома здравља, организовати минималан 
процес рада уз извршавање свих функција; ос-
тала лица упутити на рад код куће или од куће, 
обезбједити исте мјере за ограничавање броја 
улазака и задржавања у просторима гдје се 
пружају услуге,

Све организационе јединице, градске уста-
нове и предузећа дужни су писано извјестити 
Градоачелника и Градски шаб о предузетим 
мјерама до уторка, 17.марта 2020. године, 
најкасније до 10,00 часова.

4. Дом здравља ће од понедјељка 16.03.2020.
године реорганизовати свој рад по усаглаше-
ним препорукама и закључцима са ресорним 
министарством при чему:

- организовати се за пружање здравствене 
заштите примаро особама које могу бити зара-
жене вирусом Корона,

- приоритетно и без задршке проводити мје-
ре анкетирања лица која су била у контакту са 
зараженим, са предлагањем кућне изолације за 
све особе првог контакта,

- организовати без прекида (0-24 часа) служ-
бу јављања, давања одговора и услуге лицима 
која ће се јављати због уласка у земљу на гра-
ничним прелазима.

5. Задужује се Одјељење за инспекцијске 
послове и Одјељење за послове комуналне по-
лиције да у провођењу ове наредбе обезбједи 
поштовање исте од стране напријед наведених 
субјеката.

6. О извршењу задатака из ове Наредбе, ор-
гани из тачке 5. ове наредбе, свакодневно ће 

извјештавати Команданта градског штаба за 
ванредне ситуације.

7. Наредба број: 02-022- 575 /20 се ставља 
ван снаге.

8. Ова наредба ступа на снагу даном доно-
шења и бити ће објављена у ‘’Службеном глас-
нику Града Добој’’.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-597/20.  
Добој, 16. 3. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 41., став 1., а у вези са 
чланом 22.,став б, тачка 12, члана 39. став 1,  
Закона о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама (‹›Службени гласник Републике 
Српске›› бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона 
о заштити становништва од заразних боле-
сти (‹›Службени гласник Републике Српске›› 
бр.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске›› бр.97/16 и 36/19), и члана 60. и члана 
77. Статута Града Добој (‹›Службени гласник 
Града Добоја›› бр.1/17), а на приједлог Град-
ског штаба за ванредне ситуације градоначел-
ник доноси:

О Д Л У КУ 
о проглашењу ванредне ситуације на 

територији Града Добој

I

Проглашава се ванредна ситуација на тери-
торији Града Добој у циљу превентивног дје-
ловања  и спречавања  ширења вируса Корона 
(COVID-19) на грађане Добоја са подручја на 
којима је већ утврђено постојање заразе. 

II

Задужују се привредна и друга правна лица 
са подручја Града Добоја да у току трајања 
ванредне ситуације предузму све активности 
и мјере прописане  законом, упутствима Владе 
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Републике Српске, Министарствса здравља и 
социјалне заштите Републике Српске, ЈЗУ Ин-
ститут за јавно здравство Републике Српске и 
Градског штаба за ванредне ситуације.

III

Стање ванредне ситуације проглашено овом 
одлуком траје до престанка постојања непо-
средне опасности од заразе и даљег ширења 
вируса Корона (COVID-19).

IV

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у ‹›Службеном гласнику Гра-
да Добој››.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-601/20.  
Добој, 16. 3. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

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

O Д Л У К У 
о дозволи  рада привредним 

субјектима

I

Дозвољава се се рад привредним субјектима 
која се баве следећим дјелатностима:

Технички преглед и осигурања
Стоваришта грађевинског материјала

Фирме које пружају услуге испоруке опреме 
јавним предузећима (канцеларијски материјал)

Вулканизери, аутомеханичари и аутопрао-
нице

Мобилни оператери
Киосци
Меснице
Погребна опрема

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и бити ће објављена у „Службеном гласнику 
Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-620/20.  
Добој, 18. 3. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 18. став (1), члана 90. За-
кона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ бр. 39/14),  Правилника о поступку ди-
ректног споразума („Службени гласник БиХ“ 
бр. 90/14), Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник Града Добој“ 
бр. 2/15), а  поступајући по Захтјеву Oдјељења 
за стамбено – комуналне послове Градске уп-
раве Добој бр. 07-37-25-956 А/19 од 29.11.2019.  
градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Извођење радова на реконструкцији 
приступног пута до локације за 

изградњу стамбеног објекта у МЗ 
Зелиња “, путем директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на реконструкцији 
приступног пута до локације за изградњу стам-
беног објекта у МЗ Зелиња“, путем поступка 
директног споразума.
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Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 5.475,00 КМ (словима: 
петхиљадачетиристоседамдесетпетконверти-
билнихмарака) без ПДВ-а.

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добој  и теретиће буџет-
ску позицију 412 500.

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за изградњу, обнову и развој Градске управе 
Добој бр. 10/91-3-13/20 од 16.3.2020.

Члан 5.

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

О б р а з л о ж е њ е

При доношењу ове одлуке, уговорни орган 
руководио се чињеницом да су за предметну 
набавку обезбијеђена средства у буџету Града, 
да је реално процијењена вриједност набавке 
на тржишту, те да је предложена одговарајућа 
врста поступка јавне набавке.

На основу утврђеног чињеничног стања, од-
лучено је као у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-355/20.  
Добој, 27. 3. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник  БиХ“  бр. 
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности Градске уп-

раве Добој бр. 04/30-1-377/2020 од 09. 3. 2020.  
градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Извођење радова на асфалтирању 
локалних путева у МЗ Тисовац, 

МЗ Зарјеча, МЗ Опсине, МЗ 
Буковачке Чивчије, МЗ Которско, МЗ 

Грабовица и МЗ Мала Буковица“, 
путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на асфалтирању ло-
калних путева у МЗ Тисовац (дионица Ђуранов 
гроб, Порубовићи, Ракова коса – Илова), МЗ 
Зарјеча (дионица Трешњица, Оглавци (Обала), 
Лукићи - Торине), МЗ Опсине (дионица Дом 
– Сушићи, пут према цркви, Шајкина обала – 
Ђурића вис), МЗ Буковачке Чивчије (дионица 
стара пруга), МЗ Которско (Трново 1 и Трново 
2), МЗ Грабовица (4 кратке дионице Мишко-
вић, Божичковић, Пашалић, Дејановић), МЗ 
Мала Буковица (од моста код школе до пруж-
ног прелаза + 3 раскрснице , путем отвореног 
поступка.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 343.995,00 КМ (словима: 
тристо четрдесет три хиљаде деветсто деведе-
сет пет конвертибилних марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2020. и теретиће буџет-
ску позицију 511 200, подекономски код 150 
035.

Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем отворе-
ног поступка, те ће се поступак јавне набавке  
провести у складу са Законом о јавним набав-
кама БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            
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Члан 5.

Отварање и оцјену понуда извршиће Коми-
сија за јавне набавке.

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој бр. 04/30-1-377/2020 од 09.3.2020.

Члан 7.

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

О б р а з л о ж е њ е

При доношењу Одлуке Уговорни орган  по-
себно  се руководио чињеницом да су за пред-
ложену набавку обезбијеђена средства  у буџе-
ту Града, да је реално процијењена вриједност 
набавке на тржишту, те је предложена одгова-
рајућа врста поступка јавне набавке.

На основу утврђеног чињеничног стања, од-
лучено је као у члану 1. ове одлуке.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-317/20.  
Добој, 16. 3. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник  БиХ“  бр. 
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој 
бр. 05-109/20 од 02.3.2020. градоначелник,  
д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  
– „Израда Регулационог плана 
„Центар“ Добој и Регулационог 

плана „Доњи Град“ Добој“,                                                        
путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Израда Регулационог плана „Центар“ 

Добој и Регулационог плана „Доњи Град“ До-
бој“, путем отвореног поступка.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог ПДВ-а износи 80.000,00 КМ (словима: 
осамдесет хиљада конвертибилних марака) без 
ПДВ-а.

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добој  и теретиће буџет-
ску позицију 511 100.

Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем отворе-
ног поступка, те ће се поступак јавне набавке  
провести у складу са Законом о јавним набав-
кама БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

Отварање и оцјену понуда извршиће Коми-
сија за јавне набавке.

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој бр. 
05-109/20 од 02.3.2020. и Основни програмски 
елементи за израду предметних планова од фе-
бруара 2020.

Члан 7.

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

О б р а з л о ж е њ е

При доношењу Одлуке Уговорни орган  по-
себно  се руководио чињеницом да су за пред-
ложену набавку обезбијеђена средства  у буџе-
ту Града, да је реално процијењена вриједност 
набавке на тржишту, те је предложена одгова-
рајућа врста поступка јавне набавке.
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На основу утврђеног чињеничног стања, од-

лучено је као у члану 1. ове одлуке.

  РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-289/20.  
Добој, 9. 3. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1.), члана 17. став 
(1) и члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 
39/14),  а поступајући по Захтјеву Одјељења 
за финансије Градске управе Добој број 
06/403-120/20. од 25.03.2020. градоначелник, 
д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке 

- „Кредитно задужење Градске 
управе Добој у износу од 10.000.000,00 

КМ“, путем отвореног поступка 
набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке - „Кредитно задужење Градске управе 
Добој у износу од 10.000.000,00 КМ“ путем от-
вореног поступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи  2.141.658,00 КМ, (сло-
вима: Два милиона сто четрдесет једна хиљада 
шесто педесет осам конвертибилних марака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја и теретиће буџет-
ску позицију 413 300.

Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем отворе-
ног поступка са међународном објавом у скла-
ду са Законом о јавним набавкама БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.

Члан 5.

Отварање и оцјену понуда извршиће Коми-
сија за јавне набавке.    

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев градона-
челнику Одјељења за финансије Градске упра-
ве Добој број 06/403-120/20 од 25.03.2020.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Града Добоја“.

О б р а з л о ж е њ е

При доношењу Одлуке, уговорни орган  
руководио се чињеницом  да је реално про-
цијењена   вриједност набавке, да су обез-
бијеђена средства за исплату, те предложена 
одговарајућа врста поступка. 

На основу утврђеног чињеничног стања, од-
лучено је као у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-347/20.  
Добој, 26. 3. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник  БиХ“  бр. 
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за 
финансије Градске управе Добој бр. 06/403-
99/20 од 06.3.2020.  градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Набавка копир апарата за потребе 
Градске управе Добој“,       путем 

отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Набавка копир апарата за потребе 
Градске управе Добој“ путем отвореног по-
ступка.
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Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 13.000,00 КМ (словима: 
тринаестхиљадаконвертибилнихмарака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2020. и теретиће буџет-
ску позицију 511 300.

Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем отворе-
ног поступка, те ће се поступак јавне набавке  
провести у складу са Законом о јавним набав-
кама БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

Отварање и оцјену понуда извршиће Коми-
сија за јавне набавке.

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за финансије Градске управе Добој бр. 06/403-
99/20 од 06.3.2020.  

Члан 7.

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

О б р а з л о ж е њ е

При доношењу Одлуке Уговорни орган  по-
себно  се руководио чињеницом да су за пред-
ложену набавку обезбијеђена средства  у буџе-
ту Града, да је реално процијењена вриједност 
набавке на тржишту, те је предложена одгова-
рајућа врста поступка јавне набавке.

На основу утврђеног чињеничног стања, од-
лучено је као у члану 1. ове одлуке.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-316/20.  
Добој, 16. 3. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59. став 1 тачка 10. и чла-
на 83. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19), 
члана 60. Статута Града Добој („Службени 
гласник града Добој“, број: 1/17), Одлуке о 
проглашењу ванредне ситуације на територији 
града Добој број: 02-022-601/20 од 16.03.2020. 
године и  Закључка Градског штаба за ванредне 
ситуације града Добој број: 02-022-651/20 од 
24.03.2020. године, градоначелник града Добој 
доноси :

О Д Л У К У

I

У циљу борбе против корона вируса 
(COVID-19) отвара се рачун за посебне намје-
не – донаторска средства за набавку опреме 
и помоћ здравственим установам ЈЗУ Болни-
ца „Свети апостол Лука“ Добој и ЈЗУ „Дом 
здравља“ Добој.

II

Задужује се Одјељење за финансије града 
Добој да изврши отварање рачуна из члана I 
ове Одлуке код пословне банке.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику Гра-
да Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-663/20.  
Добој, 24. 3. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                     
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 22. став 12., члана 39. став 
1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (‹›Службени гласник 
Републике Српске›› бр.121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од зараз-
них болести (‹›Службени гласник Републи-
ке Српске›› бр.90/17), члана 59.и 82. Закона 
о локалној самоуправи (‘’Службени гласник 
Републике Српске›› бр.97/16 и 36/19), члана 
5. и члана 6. Одлуке о формирању Градског 
штаба за ванредне ситуације ( ‹›Службени 
гласник Града Добој›› бр.2/18) чл. 60. и чл.77 
Статута Града Добој (‹›Службени гласник Гра-
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да Добоја›› бр.1/17)  и Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације на територији Града Добој 
број: 02-022-601/20 од 16.03.2020.године, а на 
приједлог Градског штаба за ванредне ситуа-
ције Командант штаба доноси:

НАРЕДБУ 
о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних  
и других објеката и служби на 

територији Града Добој

У циљу провођења ванредних мјера за спре-
чавање и сузбијање заразних болести те зашти-
те и спасавања становништва:

1. Забрањује се рад следећим објектима, сва-
ким радним даном и у дане викенда до 30.мар-
та 2020.године и то:

- угоститељским објектима свих категорија,
- трговинама, осим субјеката из члана 2., 

став 1., 2., 3. и 4. ове одлуке,
- трговине на мало (боје и лакова, електро и 

водоматеријала, керамике, намјештаја, обуће, 
одјеће и расвјете ),

- услужне дјелатности/занатство у којима 
се остварује непосредан блиски контакт са 
клијентима, осим такси службе,

- свадбеним салонима,
- фитнес  центрима (фитнес, боди – билдинг 

клубовима и сличним облицима организо-
вања),

- дјечијим играоницама,
- пијацама на подручју града Добоја.
2. Ограничава се рад:
- трговачким центрима од 07,00 до 18,00 

часова, могу радити само трговине прехране/
робе широке потрошње и апотеке,

- трговине прехране/робе широке потрошње 
07,00 до 18,00 часова

- субјектима који обављају дјелатност про-
изводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 
колача (искључиво у оквиру продаје њихових 
производа) - од 07,00 до 22,00 часова,

-  трговине сточне хране од 07,00 до 18,00 
часова,

- трговине грађевинским материјалом - сто-
варишта од 7,00 до 18,00 часова

Субјектима из става 1.,2, и 3. овог члана 
дозвољен је рад у складу са овим чланом ако 
се ради о субјектима који прометују претежно 
прехрамбеним производима (више од 50%).

Рад у субјектима из става 1., 2., 3., 4. и 5. 
овог члана организовати уз предузимање сле-
дећих мјера:

- ограничити број људи који истовремено 
могу бити присутни у затвореном продајном 
простору ( једна особа на 50м2, а максимално 
пет особа на објекте веће од 200 м2 ), тако да се 
на улазу регулише број особа које истовремено 
могу бити у објекту,

- испред благајни означити и организовати 
размак између купаца од најмање један метар,

- у затвореном продајном простору омогући-
ти брз проток купаца, брз излазак из објеката и 
мјере дезинфекције и повишене хигијене.

- јавне кухиње- дозвољен рад преко шалтера 
без услуживања/послуживања у објектима,

- достава животних намирница је дозвољена 
од 07,00 до 18,00 часова за оне субјекте који су 
регистровани за обављање те дјелатности, уз 
максималне мјере хигијене и сигурности које 
ће контролисати контролни органи,

- хотели, мотели и хостели- могу пружити 
услуге у свом простору за своје госте а услу-
ге хране и пића само за госте хотела, мотела и 
хостела,

- бензинске пумпе, без ограничења када је у 
питању продаја горива и других нафтних дери-
вата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у 
којем је смјештен продајни објекат- од 07,00 до 
18,00 часова,

- апотеке и пољопривредне апотеке- без 
промјене радног времена, уз предузимање сле-
дећих мјера:

- ограничити број људи који истовремено 
могу бити присутни у затвореном продајном 
простору, тако да се на улазу регулише број 
особа које могу истовремено улазити (јед-
на особа на 50м2, а максимално пет особа на 
објекте веће од 200 м2), 

-    испред благајни ограничити и организо-
вати размак између купаца од најмање један 
метар,

-  у затвореном продајном простру омогући-
ти брз проток купаца, брз излазак из објеката и 
мјере дезинфекције и повишене хигијене.
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3. Градска управа и градске службе ће орга-

низовати свој рад како слиједи:
- у свим организационим јединицама Град-

ске управе организовати рад са минималним 
бројем потребних извршилаца на лицу мјеста,

- остала лица упутити на рад од куће или 
рад код куће,

- на улазу у све службене просторије Градске 
управе које пружају услуге грађанима ограни-
чити број особа које истовремено могу да уђу 
и бораве у Управи, онемогућити задржавање у 
просторијама Градске управе и прављење ду-
жих редова у затвореном простору,

- одржавати растојање између грађана у за-
твореним просторима Управе од намјање један 
метар, уз предузимање мјера дезинфекције и 
повишене хигијене,

У свм градским установама и предузећима, 
осим Дома здравља, организовати минималан 
процес рада уз извршавање свих функција; ос-
тала лица упутити на рад код куће или од куће, 
обезбједити исте мјере за ограничавање броја 
улазака и задржавања у просторима гдје се 
пружају услуге. 

Све организационе јединице, градске уста-
нове и предузећа дужни су писано извјести-
ти Команданта штаба за ванредне ситуације и 
Градски штаб о предузетим мјерама. 

4. Дом здравља ће реорганизовати свој рад 
по усаглашеним препорукама и закључцима са 
ресорним министарством при чему:

- организовати се за пружање здравствене 
заштите примарно особама које могу бити за-
ражене вирусом Корона,

- приоритетно и без задршке проводити мје-
ре анкетирања лица која су била у контакту са 
зараженим, са предлагањем кућне изолације за 
све особе првог контакта,

- организовати без прекида (0-24 часа) служ-
бу јављања, давања одговора и услуге лицима 
која ће се јављати због уласка у земљу на гра-
ничним прелазима,

- појачати контролу на улазу у Дом здравља, 
свих лица  како би се заштитили здравствени 
радници Дома здравља.

5. Задужује се Одјељење за инспекцијске 
послове и Одјељење за послове комуналне по-
лиције да у провођењу ове наредбе обезбједи 

поштовање исте од стране напријед наведених 
субјеката.

6. О извршењу задатака из ове Наредбе, ор-
гани из тачке 5. ове наредбе, свакодневно ће 
извјештавати Команданта градског штаба за 
ванредне ситуације.

7. Наредба број: 02-022-597/20 од 16. 03. 
2020.године се ставља ван снаге.

8. Ова наредба ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављена у „Службеном гласни-
ку Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-642/20.  
Добој, 20. 3. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 22. став 12., члана 39. став 
1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (‹›Службени гласник 
Републике Српске›› бр.121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од зараз-
них болести (‹›Службени гласник Републике 
Српске›› бр.90/17), члана 59.и 82. Закона о ло-
калној самоуправи (‘’Службени гласник Ре-
публике Српске›› бр.97/16 и 36/19), члана 5. и 
члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба 
за ванредне ситуације ( ‹›Службени гласник 
Града Добој›› бр.2/18) чл. 60. и чл.77 Статута 
Града Добој (‹›Службени гласник Града До-
боја›› бр.1/17)  и Одлуке о проглашењу ванред-
не ситуације на територији Града Добој број: 
02-022-601/20 од 16.03.2020.године Штаб за 
ванредне ситуације града Добој доноси:

О Д Л У К У

I

У периоду трајања ванредне ситуације, доз-
вољава се градоначелнику кориштење новча-
них средстава депонованих на рачунима по-
себних намјена Града Добој.

II

Новчана средства депонована на рачунима 
посебних намјена биће кориштена у периоду 
трајања ванредне ситуације у сврху превази-
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лажења проблема функционисања и финанси-
рања јединице локалне самоуправе.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења и 
траје до момента окончања ванредног стања.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-636/20.  
Добој, 20. 3. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу чланова 59.и 82. Закона о локал-
ној самоуправи (‘’Службени гласник Републи-
ке Српске›› бр.97/16 и 36/19), члана 18. став 10. 
Закона о заштити од пожара (‹›Службени глас-
ник Републике Српске›› бр 94/19) чланова 60. 
и чл.77 Статута Града Добој (‘’Службени глас-
ник Града Добоја’’ бр.1/17)  и Одлуке о прогла-
шењу ванредне ситуације на територији Града 
Добој број: 02-022-601/20 од 16.03.2020.године 
а на приједлог Градског штаба за ванредне си-
туације Командант штаба доноси:

O Д Л У К У 
о забрани паљења ватре на 

отвореном

I

Забрањује се паљење корова, другог 
пољопривредног отпада и свих врста ватре на 
отвореном без претходног обавјештења и са-
гласности Територијалне ватрогасне јединице 
Добој.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику Гра-
да Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-641/20.  
Добој, 20. 3. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 22. став 12., члана 39. став 
1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (‹›Службени гласник 
Републике Српске›› бр.121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од зараз-
них болести (‹›Службени гласник Републике 
Српске›› бр.90/17), члана 59.и 82. Закона о ло-
калној самоуправи (‹›Службени гласник Ре-
публике Српске›› бр.97/16 и 36/19), члана 5. и 
члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба 
за ванредне ситуације ( ‹›Службени гласник 
Града Добој›› бр.2/18) и чл. 60. и чл.77 Стату-
та Града Добој (‹›Службени гласник Града До-
боја›› бр.1/17), Одлуке о проглашењу ванредне 
ситуације на територији Града Добој број: 02-
022-601/20 од 16.03.2020. године, Командант 
Градског штаба доноси сљедећи:

З А К Љ У Ч  А К 

Одјељењу за послове комуналне полиције 
града Добој налаже се провођење активности 
које су проводили и до сада с тим да се поо-
штри контрола пријава и провјера свих грађа-
на који долазе из иностранства, а нарочито из 
земаља захваћених корона вирусом. Такође 
Одјељење за послове комуналне полиције има 
обавезу свакодневно провјеравати лица којима 
је издато Рјешење о обавезној самоизолацији, 
те поступити у складу са прописима у случају 
непоштовања истог.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доно-
шења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-637/20.  
Добој, 20. 3. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 22. став 12., члана 39. став 
1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (‹›Службени гласник 
Републике Српске›› бр.121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од зараз-
них болести (‹›Службени гласник Републике 
Српске›› бр.90/17), члана 59.и 82. Закона о ло-
калној самоуправи (‹›Службени гласник Ре-
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публике Српске›› бр.97/16 и 36/19), члана 5. и 
члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба 
за ванредне ситуације ( ‹›Службени гласник 
Града Добој›› бр.2/18), чл. 60. и чл.77 Стату-
та Града Добој (‹›Службени гласник Града До-
боја›› бр.1/17) и Одлуке о проглашењу ванред-
не ситуације на територији Града Добој број: 
02-022-601/20 од 16.03.2020. године, Коман-
дант Градског штаба доноси сљедећи:

З А К Љ У Ч  А К 

I

ЈУ Центар за социјални рад Добој се за-
дужује да кроз телефонске линије одређене 
за подручје Града, Крњина, Требаве, Озрена 
и Вучијака прикупља податке и дистрибуише 
потребне намирнице, лијекове и све што је 
потребно старијим лицима изнад 65 година, 
а која су најугроженија овим невидљивим не-
пријатељем.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доно-
шења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-639/20.  
Добој, 20. 3. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 22. став 12., члана 39. став 
1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (‹›Службени гласник 
Републике Српске›› бр.121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од зараз-
них болести (‹›Службени гласник Републике 
Српске›› бр.90/17), члана 59.и 82. Закона о ло-
калној самоуправи (‹›Службени гласник Ре-
публике Српске›› бр.97/16 и 36/19), члана 5. и 
члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба 
за ванредне ситуације ( ‹›Службени гласник 
Града Добој›› бр.2/18), чл. 60. и чл.77 Стату-
та Града Добој (‹›Службени гласник Града До-
боја›› бр.1/17) и Одлуке о проглашењу ванред-
не ситуације на територији Града Добој број: 
02-022-601/20 од 16.03.2020. године, Коман-
дант Градског штаба доноси сљедећи:

З А К Љ У Ч  А К 

I

ЈЗУ Дом здравља Добој се задужује да на-
стави проводити континуиране активности као 
што су психолошка подршка, пружање савје-
та лицима која су стигла из земаља у којима 
је забиљежена појава корона вируса те су им 
потребне ваљане информације о начину рада, 
живљења и понашања. ХЕС ЈЗУ Дом здравља 
се задужује да настави проводити мјере дезин-
фекције и дезинсекције те настави континуира-
ну сарадњу са Градском управом и ЗЕВ-овима 
како би на стално били дезинфиковани хаусто-
ри, кваке на улазним вратима, типке на интер-
фонима, лифтови и рукохвати до првог спрата.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доно-
шења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-638/20.  
Добој, 20. 3. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 22. став 12., члана 39. став 
1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (‹›Службени гласник 
Републике Српске›› бр.121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од зараз-
них болести (‹›Службени гласник Републике 
Српске›› бр.90/17), члана 59.и 82. Закона о ло-
калној самоуправи (‹›Службени гласник Ре-
публике Српске›› бр.97/16 и 36/19), члана 5. и 
члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба 
за ванредне ситуације ( ‹›Службени гласник 
Града Добој›› бр.2/18), чл. 60. и чл.77 Стату-
та Града Добој (‹›Службени гласник Града До-
боја›› бр.1/17) и Одлуке о проглашењу ванред-
не ситуације на територији Града Добој број: 
02-022-601/20 од 16.03.2020. године, Коман-
дант Градског штаба доноси сљедећи:

З А К Љ У Ч  А К 

I  

Одјељење за инспекцијске послове града 
Добоја се задужује да у координацији са кому-
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налном полицијом процесуира све оне који не 
поштују рјешења о обавезној самоизолацији 
и на тај начин угрожавају и себе и друге. За-
дужује се Одјељење за инспекцијске послове 
да провјерава спровођење наредби и закључа-
ка Републичког и Градског штаба за ванредне 
ситуације. 

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доно-
шења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-640/20.  
Добој, 20. 3. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 22. став 12., члана 39. став 
1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (‹›Службени гласник 
Републике Српске›› бр.121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од зараз-
них болести (‹›Службени гласник Републике 
Српске›› бр.90/17), члана 59.и 82. Закона о ло-
калној самоуправи (‹›Службени гласник Ре-
публике Српске›› бр.97/16 и 36/19), члана 5. и 
члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба 
за ванредне ситуације ( ‹›Службени гласник 
Града Добој›› бр.2/18), чл. 60. и чл.77 Стату-
та Града Добој (‹›Службени гласник Града До-
боја›› бр.1/17) и Одлуке о проглашењу ванред-
не ситуације на територији Града Добој број: 
02-022-601/20 од 16.03.2020. године, Коман-
дант Градског штаба доноси сљедећи:

З А К Љ У Ч  А К 

I  

Обавезују се припадници Одјељења за 
послове комуналне полиције града Добој као 
и припадници ПУ Добој да пооштре контролу 
спровођења Закључка о обавезном спровођењу 
мјера за реаговања на појаву болести изазване 
новим вирусом Корона у Републици Српској, 
Републичког штаба за ванредне ситуације, 
којим је и прописана забрана окупљања, те се 
апелује на грађане да се не групишу и окупљају 

на излетиштима како би дјеловали савјесно и 
спријечили ширење вируса. 

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доно-
шења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-643/20.  
Добој, 20. 3. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 22. став 12., члана 39. став 
1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (‹›Службени гласник 
Републике Српске›› бр.121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од зараз-
них болести (‹›Службени гласник Републике 
Српске›› бр.90/17), члана 59.и 82. Закона о ло-
калној самоуправи (‘’Службени гласник Ре-
публике Српске›› бр.97/16 и 36/19), члана 5. и 
члана 6. Одлуке о формирању Градског штаба 
за ванредне ситуације ( ‹›Службени гласник 
Града Добој›› бр.2/18) чл. 60. и чл.77 Статута 
Града Добој (‹›Службени гласник Града До-
боја›› бр.1/17), Одлуке о проглашењу ванредне 
ситуације на територији Града Добој број: 02-
022-601/20 од 16.03.2020.године и Закључка о 
ограничењу и забрани кретања лица на тери-
торији Републике Српске, Републичког штаба 
за ванредне ситуације 05-1/20 од 21.03.2020. 
године, а на приједлог Градског штаба за ван-
редне ситуације Командант штаба доноси:

НАРЕДБУ 
о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних  
и других објеката и служби на 

територији Града Добој

У циљу провођења ванредних мјера за спре-
чавање и сузбијање заразних болести, заштите 
и спасавања становништва, те провођења За-
кључка о ограничењу и забрани кретања лица 
на територији Републике Српске:

1. Забрањује се рад следећим објектима, сва-
ким радним даном и у дане викенда до 30.мар-
та 2020.године и то:

- угоститељским објектима свих категорија,
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- трговинама, осим субјеката из члана 2., 

став 1., 2., 3. и 4. ове одлуке,
-трговине на мало (боје и лакова, електро и 

водоматеријала, керамике, намјештаја, обуће, 
одјеће и расвјете ),

- услужне дјелатности/занатство у којима 
се остварује непосредан блиски контакт са 
клијентима, осим такси службе,

- свадбеним салонима, 
- фитнес  центрима (фитнес, боди – билдинг 

клубовима и сличним облицима организо-
вања),

- дјечијим играоницама,
- пијацама на подручју града Добоја.
2. Ограничава се рад:
- трговачким центрима од 07,00 до 18,00 

часова, могу радити само трговине прехране/
робе широке потрошње и апотеке,

- трговине прехране/робе широке потрошње 
07,00 до 18,00 часова

- субјектима који обављају дјелатност про-
изводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 
колача (искључиво у оквиру продаје њихових 
производа) од 07,00 до 19,00 часова.

-  трговине сточне хране од 07,00 до 18,00 
часова,

- трговине грађевинским материјалом - сто-
варишта од 7,00 до 18,00 часова

Субјектима из става 1.,2., и 3. овог члана 
дозвољен је рад у складу са овим чланом ако 
се ради о субјектима који прометују претежно 
прехрамбеним производима (више од 50%).

Рад у субјектима из става 1., 2., 3., 4. и 5. 
овог члана организовати уз предузимање сле-
дећих мјера:

- ограничити број људи који истовремено 
могу бити присутни у затвореном продајном 
простору ( једна особа на 50м2, а максимално 
пет особа на објекте веће од 200 м2 ), тако да се 
на улазу регулише број особа које истовремено 
могу бити у објекту,

- испред благајни означити и организовати 
размак између купаца од најмање један метар,

- у затвореном продајном простору омогући-
ти брз проток купаца, брз излазак из објеката и 
мјере дезинфекције и повишене хигијене.

- јавне кухиње - дозвољен рад преко шалте-
ра без услуживања/послуживања у објектима,

- достава животних намирница је дозвољена 
од 07,00 до 18,00 часова за оне субјекте који су 
регистровани за обављање те дјелатности, уз 
максималне мјере хигијене и сигурности које 
ће контролисати контролни органи,

- хотели, мотели и хостели- могу пружити 
услуге у свом простору за своје госте а услу-
ге хране и пића само за госте хотела, мотела и 
хостела,

- бензинске пумпе, без ограничења када је у 
питању продаја горива и других нафтних дери-
вата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у 
којем је смјештен продајни објекат- од 07,00 до 
18,00 часова,

- апотеке и пољопривредне апотеке- без 
промјене радног времена, уз предузимање сле-
дећих мјера:

- ограничити број људи који истовремено 
могу бити присутни у затвореном продајном 
простору, тако да се на улазу регулише број 
особа које могу истовремено улазити (јед-
на особа на 50м2, а максимално пет особа на 
објекте веће од 200 м2), 

-    испред благајни ограничити и организо-
вати размак између купаца од најмање један 
метар,

-   у затвореном продајном простру омогући-
ти брз проток купаца, брз излазак из објеката и 
мјере дезинфекције и повишене хигијене.

3. Градска управа и градске службе ће орга-
низовати свој рад како слиједи:

- у свим организационим јединицама Град-
ске управе организовати рад са минималним 
бројем потребних извршилаца на лицу мјеста,

- остала лица упутити на рад од куће или 
рад код куће,

- на улазу у све службене просторије Градске 
управе које пружају услуге грађанима ограни-
чити број особа које истовремено могу да уђу 
и бораве у Управи, онемогућити задржавање у 
просторијама Градске управе и прављење ду-
жих редова у затвореном простору,

- одржавати растојање између грађана у за-
твореним просторима Управе од намјање један 
метар, уз предузимање мјера дезинфекције и 
повишене хигијене,

 У свм градским установама и предузећима, 
осим Дома здравља, организовати минималан 
процес рада уз извршавање свих функција; ос-
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тала лица упутити на рад код куће или од куће, 
обезбједити исте мјере за ограничавање броја 
улазака и задржавања у просторима гдје се 
пружају услуге.

Све организационе јединице, градске уста-
нове и предузећа дужни су писано извјести-
ти Команданта штаба за ванредне ситуације и 
Градски штаб о предузетим мјерама. 

4. Дом здравља ће реорганизовати свој рад 
по усаглашеним препорукама и закључцима са 
ресорним министарством при чему:

- организовати се за пружање здравствене 
заштите примарно особама које могу бити за-
ражене вирусом Корона,

- приоритетно и без задршке проводити мје-
ре анкетирања лица која су била у контакту са 
зараженим, са предлагањем кућне изолације за 
све особе првог контакта,

- организовати без прекида (0-24 часа) служ-
бу јављања, давања одговора и услуге лицима 
која ће се јављати због уласка у земљу на гра-
ничним прелазима,

- појачати контролу на улазу у Дом здравља, 
свих лица  како би се заштитили здравствени 
радници Дома здравља.

5. Задужује се Одјељење за инспекцијске 
послове и Одјељење за послове комуналне по-
лиције да у провођењу ове Наредбе обезбједи 
поштовање исте од стране напријед наведених 
субјеката.

6. О извршењу задатака из ове Наредбе, ор-
гани из тачке 5. ове наредбе, свакодневно ће 
извјештавати Команданта градског штаба за 
ванредне ситуације.

7. Наредба број: 02-022-642/20 од 20. 03. 
2020.године се ставља ван снаге.

8. Ова наредба ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављена у ‹›Службеном гласни-
ку Града Добој››.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-644/20.  
Добој, 22. 3. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 5. и члана 6. Одлуке о фор-
мирању Градског штаба за ванредне ситуације 
(„Службени гласник Града Добој“ бр.2/18), 

Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на 
територији Града Добој број: 02-022-601/20 од 
16.03.2020.године и Закључка о ограничењу и 
забрани кретања лица на територији Републи-
ке Српске, Републичког штаба за ванредне си-
туације 05-1/20 од 21.03.2020. године, Градски 
штаб за ванредне ситуације града Добој, доно-
си:

З А К Љ У Ч  А К

I

На основу Закључка о ограничењу и забра-
ни кретања лица на територији Републике Срп-
ске, Републичког штаба за ванредне ситуације 
05-1/20 од 21.03.2020. године, дозволу за кре-
тање лица због несметаног обављања процеса 
рада у времену од 20:00 до 5:00 часова на тери-
торији Града Добој, издаје Командант Градског 
штаба за ванредне ситуације града Добој.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доно-
шења и бити ће објављен у ‹›Службеном глас-
нику Града Добој››.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-644/20.  
Добој, 22. 3. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 22. став 12., члана 39. став 
1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (‹›Службени гласник 
Републике Српске›› бр.121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од зараз-
них болести (‹›Службени гласник Републике 
Српске›› бр.90/17), члана 5. и члана 6. Одлу-
ке о формирању Градског штаба за ванредне 
ситуације ( ‹›Службени гласник Града Добој›› 
бр.2/18), Одлуке о проглашењу ванредне ситу-
ације на територији Града Добој број: 02-022-
601/20 од 16.03.2020.године, Закључка о огра-
ничењу и забрани кретања лица на територији 
Републике Српске, Републичког штаба за ван-
редне ситуације 05-1/20 од 21.03.2020. године, 
Закључка о обавезном спровођењу мјера за 
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реаговање на појаву болести изазване новим 
вирусом корона („COVID-19“) у Републици 
Српској у вези са радом здравствених установа 
- апотека, Републичког штаба за ванредне ситу-
ације 06-6/20 од 22.03.2020. године а на пријед-
лог Градског штаба за ванредне ситуације Ко-
мандант штаба доноси:

НАРЕДБУ 
о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних  
и других објеката и служби на 

територији Града Добој

У циљу провођења ванредних мјера за спре-
чавање и сузбијање заразних болести, заштите 
и спасавања становништва, те провођења За-
кључка о ограничењу и забрани кретања лица 
на територији Републике Српске:

1. Забрањује се рад следећим објектима, сва-
ким радним даном и у дане викенда до 30.мар-
та 2020.године и то:

- угоститељским објектима свих категорија,
- трговинама, осим субјеката из члана 2., 

став 1., 2., 3., 4., 5., 6.,  ове одлуке,
- трговине на мало (боје и лакова, електро и 

водоматеријала, керамике, намјештаја, обуће, 
одјеће и расвјете ),

- услужне дјелатности/занатство у којима 
се остварује непосредан блиски контакт са 
клијентима, осим такси службе,

- свадбеним салонима, 
- фитнес  центрима (фитнес, боди – билдинг 

клубовима и сличним облицима организо-
вања),

- дјечијим играоницама,
- пијацама на подручју града Добоја.
2. Ограничава се рад:
- здравствених установа - апотека 
а) радним даном од 08 до 18 часова,
б) викендом од 08 до 13 часова, 
- у циљу реализације Закључка Републич-

ког штаба за ванредне ситуације бр: 06-6/20 од 
22.03.2020. године о снабдјевању лијековима 
и медицинским средствима када апотеке не 
раде задужује се  здравствена установа - ЗУ 
„Моја апотека“, смјештена у згради ЈЗУ „Дом 

здравља“ Добој, да организује рад од 00-24 ча-
сова, 

- трговачким центрима од 07,00 до 18,00 
часова, могу радити само трговине прехране/
робе широке потрошње,

- трговине прехране/робе широке потрошње 
07,00 до 18,00 часова,

- субјектима који обављају дјелатност про-
изводње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 
колача (искључиво у оквиру продаје њихових 
производа)- од 07,00 до 19,00 часова,

- трговине сточне хране од 07,00 до 18,00 
часова,

- трговине грађевинским материјалом-сто-
варишта од 7,00 до 18,00 часова

Субјектима из става 3.,4, и 5. овог члана 
дозвољен је рад у складу са овим чланом ако 
се ради о субјектима који прометују претежно 
прехрамбеним производима (више од 50%).

Рад у субјектима из става 1., 2., 3., 4., 5., 6. 
и 7. овог члана организовати уз предузимање 
следећих мјера:

- ограничити број људи који истовремено 
могу бити присутни у затвореном продајном 
простору ( једна особа на 50м2, а максимално 
пет особа на објекте веће од 200 м2 ), тако да се 
на улазу регулише број особа које истовремено 
могу бити у објекту,

- испред благајни означити и организовати 
размак између купаца од најмање један метар,

- у затвореном продајном простору омогући-
ти брз проток купаца, брз излазак из објеката и 
мјере дезинфекције и повишене хигијене.

- јавне кухиње- дозвољен рад преко шалтера 
без услуживања/послуживања у објектима,

- достава животних намирница је дозвољена 
од 07,00 до 18,00 часова за оне субјекте који су 
регистровани за обављање те дјелатности, уз 
максималне мјере хигијене и сигурности које 
ће контролисати контролни органи,

- хотели, мотели и хостели- могу пружити 
услуге у свом простору за своје госте а услу-
ге хране и пића само за госте хотела, мотела и 
хостела,

- бензинске пумпе, без ограничења када је у 
питању продаја горива и других нафтних дери-
вата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у 
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којем је смјештен продајни објекат- од 07,00 до 
18,00 часова,

- пољопривредне апотеке - од 07,00 до 18,00 
часова, уз предузимање следећих мјера:

- ограничити број људи који истовремено 
могу бити присутни у затвореном продајном 
простору, тако да се на улазу регулише број 
особа које могу истовремено улазити (јед-
на особа на 50м2, а максимално пет особа на 
објекте веће од 200 м2), 

-    испред благајни ограничити и организо-
вати размак између купаца од најмање један 
метар,

-  у затвореном продајном простру омогући-
ти брз проток купаца, брз излазак из објеката и 
мјере дезинфекције и повишене хигијене.

3. Градска управа и градске службе ће орга-
низовати свој рад како слиједи:

- у свим организационим јединицама Град-
ске управе организовати рад са минималним 
бројем потребних извршилаца на лицу мјеста,

- остала лица упутити на рад од куће или 
рад код куће,

- на улазу у све службене просторије Градске 
управе које пружају услуге грађанима ограни-
чити број особа које истовремено могу да уђу 
и бораве у Управи, онемогућити задржавање у 
просторијама Градске управе и прављење ду-
жих редова у затвореном простору,

- одржавати растојање између грађана у за-
твореним просторима Управе од намјање један 
метар, уз предузимање мјера дезинфекције и 
повишене хигијене,

У свм градским установама и предузећима, 
осим Дома здравља, организовати минималан 
процес рада уз извршавање свих функција; ос-
тала лица упутити на рад код куће или од куће, 
обезбједити исте мјере за ограничавање броја 
улазака и задржавања у просторима гдје се 
пружају услуге.

Све организационе јединице, градске уста-
нове и предузећа дужни су писано извјести-
ти Команданта штаба за ванредне ситуације и 
Градски штаб о предузетим мјерама. 

4. Дом здравља ће реорганизовати свој рад 
по усаглашеним препорукама и закључцима са 
ресорним министарством при чему:

- организовати се за пружање здравствене 
заштите примарно особама које могу бити за-
ражене вирусом Корона,

- приоритетно и без задршке проводити мје-
ре анкетирања лица која су била у контакту са 
зараженим, са предлагањем кућне изолације за 
све особе првог контакта,

- организовати без прекида (0-24 часа) служ-
бу јављања, давања одговора и услуге лицима 
која ће се јављати због уласка у земљу на гра-
ничним прелазима,

- појачати контролу на улазу у Дом здравља, 
свих лица  како би се заштитили здравствени 
радници Дома здравља.

5. Задужује се Одјељење за инспекцијске 
послове и Одјељење за послове комуналне по-
лиције да у провођењу ове Наредбе обезбједи 
поштовање исте од стране напријед наведених 
субјеката.

6. О извршењу задатака из ове Наредбе, ор-
гани из тачке 5. ове наредбе, свакодневно ће 
извјештавати Команданта градског штаба за 
ванредне ситуације.

7. Наредба број: 02-022-644/20 од 22. 03. 
2020.године се ставља ван снаге.

8. Ова наредба ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављена у ‹›Службеном гласни-
ку Града Добој››.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-648/20.  
Добој, 23. 3. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

 -
На основу члана 22. и члана 45. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуација-
ма (‹›Службени гласник Републике Српске›› 
бр.121/12 и 46/17),члана 5. и члана 6. Одлуке 
о формирању Градског штаба за ванредне си-
туације ( ‹›Службени гласник Града Добој›› 
бр.2/18), Одлуке о проглашењу ванредне си-
туације на територији Града Добој број: 02-
022-601/20 од 16.03.2020.године, Закључка о 
ограничењу и забрани кретања лица на тери-
торији Републике Српске, Републичког штаба 
за ванредне ситуације 05-1/20 од 21.03.2020. 
године, Закључка о обавезном спровођењу 
мјера за реаговање на појаву болести изазване 
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новим вирусом корона („COVID-19“) у Репуб-
лици Српској, Републичког штаба за ванредне 
ситуације 11-2/20 од 30.03.2020. године те За-
кључка о продужењу примјене закључака, Ре-
публичког штаба за ванредне ситуације 11-4/20 
од 30.03.2020. године, Градски штаб за ванред-
не ситуације Града Добој доноси:

НАРЕДБУ 
о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних 
и других објеката и служби на 

територији Града Добој

У циљу провођења ванредних мјера за спре-
чавање и сузбијање заразних болести, заштите 
и спасавања становништва, провођења Закључ-
ка о обавезном спровођењу мјера за реаговање 
на појаву болести изазване новим вирусом ко-
рона („COVID-19“) у Републици Српској, Ре-
публичког штаба за ванредне ситуације 11-2/20 
од 30.03.2020. године те Закључка о проду-
жењу примјене закључака, Републичког штаба 
за ванредне ситуације 11-4/20 од 30.03.2020. 
године:

1. Забрањује се рад сљедећим субјектима, 
сваким радним даном и у дане викенда до 13. 
априла 2020.године и то:
- угоститељским објектима свих категорија,
- трговинама, осим субјеката из члана 2., ове 
одлуке,
- трговине на мало,
- услужне дјелатности/занатство у којима 
се остварује непосредан блиски контакт са 
клијентима, осим такси службе,
- свадбеним салонима, 
- фитнес  центрима (фитнес, боди – билдинг 
клубовима и сличним облицима организо-
вања),
- дјечијим играоницама,
- пијацама на подручју града Добоја.

2. Ограничава се рад:
- здравствених установа - апотека 

   а) радним даном од 08 до 18 часова
   б) викендом од 08 до 13 часова, 

- у циљу реализације Закључка Републичког 
штаба за ванредне ситуације бр: 06-6/20 од 

22.03.2020. године о снабдјевању лијековима 
и медицинским средствима када апотеке не 
раде задужује се  здравствена установа - ЗУ 
„Моја апотека“, смјештена у згради ЈЗУ „Дом 
здравља“ Добој, да организује рад од 00-24 ча-
сова, 
- трговачким центрима од 07,00 до 18,00 часо-
ва, могу радити само трговине прехране/робе 
широке потрошње,
- трговине прехране/робе широке потрошње 
07,00 до 18,00 часова
- субјектима који обављају дјелатност произ-
водње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и ко-
лача (искључиво у оквиру продаје њихових 
производа)- од 07,00 до 19,00 часова.
- трговине сточне хране од 07,00 до 18,00 ча-
сова,
- трговине које се баве продајом техничке робе 
– бијела техника, аутодијелови, водоинста-
лација – водоматеријала, електроинсталација 
- електроматеријала, боје и лакова, грађевин-
ским материјалом - стоваришта, од 7,00 до 
18,00 часова
- продавнице пољопривредне опреме, алата и 
машина од 7,00 до 18,00 часова
- дрогерије од 7,00 до 18,00 часова
- продавнице које се баве продајом дјечије оп-
реме, са обавезом одвајања простора за продају 
дјечије конфекције, од 7,00 до 18,00 часова

Субјектима из става 3.,4, и 5. овог члана 
дозвољен је рад у складу са овим чланом ако 
се ради о субјектима који прометују претежно 
прехрамбеним производима (више од 50%).

Рад у субјектима на које се односи ограни-
чење из члана 2. организовати уз предузимање 
следећих мјера:
ограничити број људи који истовремено могу 
бити присутни у затвореном продајном прос-
тору ( једна особа на 50м2, а максимално пет 
особа на објекте веће од 200 м2 ), тако да се 
на улазу регулише број особа које истовремено 
могу бити у објекту,
испред благајни означити и организовати раз-
мак између купаца од најмање један метар,
у затвореном продајном простору омогућити 
брз проток купаца, брз излазак из објеката и 
мјере дезинфекције и повишене хигијене.
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- јавне кухиње- дозвољен рад преко шалтера 
без услуживања/послуживања у објектима,
- достава животних намирница је дозвољена од 
07,00 до 18,00 часова за оне субјекте који су 
регистровани за обављање те дјелатности, уз 
максималне мјере хигијене и сигурности које 
ће контролисати контролни органи,
- хотели, мотели и хостели- могу пружити ус-
луге у свом простору за своје госте а услуге 
хране и пића само за госте хотела, мотела и 
хостела,
-бензинске пумпе, без ограничења када је у пи-
тању продаја горива и других нафтних дерива-
та, са ограничењем за дио бензинске пумпе у 
којем је смјештен продајни објекат- од 07,00 до 
18,00 часова,
- пољопривредне апотеке - од 07,00 до 18,00 
часова, уз предузимање следећих мјера:
- ограничити број људи који истовремено могу 
бити присутни у затвореном продајном прос-
тору, тако да се на улазу регулише број особа 
које могу истовремено улазити (једна особа на 
50м2, а максимално пет особа на објекте веће 
од 200 м2), 
- испред благајни ограничити и организовати 
размак између купаца од најмање један метар,
- у затвореном продајном простру омогућити 
брз проток купаца, брз излазак из објеката и 
мјере дезинфекције и повишене хигијене.

3. Градска управа и градске службе ће орга-
низовати свој рад како слиједи:
-у свим организационим јединицама Град-
ске управе организовати рад са минималним 
бројем потребних извршилаца на лицу мјеста,
-остала лица упутити на рад од куће или рад 
код куће,
-на улазу у све службене просторије Градске 
управе које пружају услуге грађанима ограни-
чити број особа које истовремено могу да уђу 
и бораве у Управи, онемогућити задржавање у 
просторијама Градске управе и прављење ду-
жих редова у затвореном простору,
-одржавати растојање између грађана у затво-
реним просторима Управе од намјање један 
метар, уз предузимање мјера дезинфекције и 
повишене хигијене,

 У свм градским установама и предузећима, 
осим Дома здравља, организовати минималан 

процес рада уз извршавање свих функција; ос-
тала лица упутити на рад код куће или од куће, 
обезбједити исте мјере за ограничавање броја 
улазака и задржавања у просторима гдје се 
пружају услуге,
-све организационе јединице, градске установе 
и предузећа дужни су писано извјестити Ко-
манданта штаба за ванредне ситуације и Град-
ски штаб о предузетим мјерама. 

4. Дом здравља ће реорганизовати свој рад 
по усаглашеним препорукама и закључцима са 
ресорним министарством при чему:
- организовати се за пружање здравствене 
заштите примарно особама које могу бити за-
ражене вирусом Корона,
- приоритетно и без задршке проводити мјере 
анкетирања лица која су била у контакту са за-
раженим, са предлагањем кућне изолације за 
све особе првог контакта,
- организовати без прекида (0-24 часа) службу 
јављања, давања одговора и услуге лицима која 
ће се јављати због уласка у земљу на гранич-
ним прелазима,
- појачати контролу на улазу у Дом здравља, 
свих лица  како би се заштитили здравствени 
радници Дома здравља.

5. Задужује се Одјељење за инспекцијске 
послове и Одјељење за послове комуналне по-
лиције да у провођењу ове Наредбе обезбједи 
поштовање исте од стране напријед наведених 
субјеката.

6. О извршењу задатака из ове Наредбе, ор-
гани из тачке 5. ове наредбе, свакодневно ће 
извјештавати Команданта градског штаба за 
ванредне ситуације.

7. Наредба број: 02-022 - 648/20 од 
23.03.2020.године се ставља ван снаге.

8. Ова наредба ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављена у ‹›Службеном гласни-
ку Града Добој››.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-693/20.  
Добој, 31. 3. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.
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На основу члана 22. и члана 45. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуација-
ма (‹›Службени гласник Републике Српске›› 
бр.121/12 и 46/17), члана 5. и члана 6. Одлу-
ке о формирању Градског штаба за ванредне 
ситуације ( ‹›Службени гласник Града Добој›› 
бр.2/18), Одлуке о проглашењу ванредне си-
туације на територији Града Добој број: 02-
022-601/20 од 16.03.2020.године, Закључка о 
обавезном спровођењу мјера за реаговање на 
појаву болести изазване новим вирусом корона 
(„COVID-19“) у Републици Српској, Републич-
ког штаба за ванредне ситуације 11-2/20 од 
30.03.2020. године , Градски штаб за ванредне 
ситуације града Добој на XII телефонској сјед-
ници одржаној дана  06.04.2020. године, доно-
си:

Н А Р Е Д Б У

I

У циљу провођења ванредних мјера за спре-
чавање и сузбијање заразних болести, Град-
ски штаб за ванредне ситуације Града Добој 
наређује ЈЗУ „Дом здравља“ Добој да изврши 
ванредну систематску дезинфекцију због акту-
елне епидемиолошке ситуације и систематску 
дератизацију због утврђених епидемиолош-
ких индикација на подручју Града Добоја, како 
слиједи:

1) у циљу заштите становништва од поја-
ве ширења вируса  („COVID-19“)  систематска 
дезинфекција: 

- свих улаза - стубишта ЗЕВ-а,
- свих јавних површина,
- објеката јавних установа и јавних пре-

дузећа,
- средства јавног превоза;
2) у циљу заштите становништва од појаве 

ширења заразних болести које преносе мише-
ви и глодари, систематска дератизација:

- свих подрума ЗЕВ-а,
- објеката јавних установа и јавних пре-

дузећа
- вјерских објеката.

II

Ванредну систематску дезинфекцију и де-
ратизацију на подручју Града Добој, ЈЗУ „Дом 

здравља“ Добој ће извршити у периоду од 
07.04.2020. године до 25.04.2020. године.

III

Ова Наредба ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављена у ‹›Службеном гласни-
ку Града Добој››.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-729/20.  
Добој, 6. 4. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 22. и члана 45. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуација-
ма (‹›Службени гласник Републике Српске›› 
бр.121/12 и 46/17),члана 5. и члана 6. Одлуке 
о формирању Градског штаба за ванредне си-
туације ( ‹›Службени гласник Града Добој›› 
бр.2/18), Одлуке о проглашењу ванредне си-
туације на територији Града Добој број: 02-
022-601/20 од 16.03.2020.године, Закључка о 
обавезном спровођењу мјера за реаговање на 
појаву болести изазване новим вирусом коро-
на („COVID-19“) у Републици Српској, Репу-
бличког штаба за ванредне ситуације 11-2/20 
од 30.03.2020. године, Закључка о измјени и 
допуни Закључка о обавезном спровођењу 
мјера за реаговање на појаву болести изазване 
новим вирусом корона („COVID-19“) у Репуб-
лици Српској, Републичког штаба за ванредне 
ситуације 20-5/20 од 13.04.2020. године те За-
кључка о продужењу примјене закључака, Ре-
публичког штаба за ванредне ситуације 20-4/20 
од 13.04.2020. године, Градски штаб за ванред-
не ситуације Града Добој доноси:

НАРЕДБУ 
о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних  
и других објеката и служби на 

територији Града Добој
У циљу провођења ванредних мјера за 

спречавање и сузбијање заразних болести, 
заштите и спасавања становништва, про-
вођења Закључка о обавезном спровођењу 
мјера за реаговање на појаву болести изазване 
новим вирусом корона („COVID-19“) у 
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Републици Српској, Републичког штаба за 
ванредне ситуације 11-2/20 од 30.03.2020. го-
дине те Закључка о измјени и допуни Закључка 
о обавезном спровођењу мјера за реаговање 
на појаву болести изазване новим вирусом 
корона („COVID-19“) у Републици Српској, 
Републичког штаба за ванредне ситуације 20-
5/20 од 13.04.2020. године:

1. Забрањује се рад сљедећим субјектима, 
сваким радним даном и у дане викенда до 27. 
априла 2020.године и то:
- угоститељским објектима за исхрану и пиће,
- трговинама, осим субјеката из члана 2., ове 
одлуке,
- трговине на мало,
- услужне дјелатности/занатство у којима 
се остварује непосредан блиски контакт са 
клијентима, осим такси службе,
- свадбеним салонима, 
- фитнес  центрима (фитнес, боди – билдинг 
клубовима и сличним облицима организо-
вања),
- дјечијим играоницама,

2. Ограничава се рад:
- здравствених установа - апотека 
   а) радним даном од 07,00 до 18,00 часова
- у циљу реализације Закључка Републичког 
штаба за ванредне ситуације бр: 13-1/20 од 
01.04.2020. године
   б) викендом од 07,00 до 15,00 часова, 
- у циљу реализације Закључка Републичког 
штаба за ванредне ситуације бр: 06-6/20 од 
22.03.2020. године о снабдјевању лијековима 
и медицинским средствима када апотеке не 
раде задужује се здравствена установа - ЗУ 
„Моја апотека“, смјештена у згради ЈЗУ „Дом 
здравља“ Добој, да организује рад од 00-24 ча-
сова, 
- трговачким центрима од 07,00 до 18,00 ча-
сова, могу радити само трговине прехране/
робе широке потрошње, апотеке, пољоприв-
редне апотеке, трговине техничке робе - бије-
ле технике, водоматеријалом и санитаријама, 
грађевинским материјалом, аутодијеловима, 
дијеловима за пољопривредне машине, елек-
троматеријалом, керамиком и боја и лакова ако 
се налазе у трговачком центру,

- трговине прехране/робе широке потрошње 
07,00 до 18,00 часова
- субјектима који обављају дјелатност произ-
водње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и ко-
лача (искључиво у оквиру продаје њихових 
производа)- од 07,00 до 19,00 часова.
- трговине сточне хране од 07,00 до 18,00 ча-
сова,
- трговине које се баве продајом техничке робе 
- бијеле технике, водоматеријалом и санита-
ријама, електроматеријалом, аутодијеловима, 
дијеловима за пољопривредне машине, кера-
миком и боја и лакова, грађевинским материја-
лом - стоваришта, од 7,00 до 18,00 часова
- продавнице пољопривредне опреме, алата и 
машина од 7,00 до 18,00 часова
- дрогерије од 7,00 до 18,00 часова
- продавнице које се баве продајом дјечије оп-
реме, са обавезом одвајања простора за продају 
дјечије конфекције, од 7,00 до 18,00 часова
- пољопривредне апотеке - од 07,00 до 18,00 
часова,
- зелена пијаца у Добоју од 07,00 до 15,00 ча-
сова у складу са посебно прописаним мјерама.

Субјектима из става 3.,4, и 5. овог члана 
дозвољен је рад у складу са овим чланом ако 
се ради о субјектима који прометују претежно 
прехрамбеним производима (више од 50%).

Рад у субјектима на које се односи ограни-
чење из члана 2. организовати уз предузимање 
следећих мјера:

 - ограничити број људи који истовремено 
могу бити присутни у затвореном про-
дајном простору ( једна особа на 50м2, 
максимално пет особа до 200 м2, преко 
200 м2 максимално до 20 особа ), тако 
да се на улазу регулише број особа које 
истовремено могу бити у објекту,

 - испред благајни означити и организо-
вати размак између купаца од најмање 
један метар,

 - у затвореном продајном простору омо-
гућити брз проток купаца, брз излазак из 
објеката и мјере дезинфекције и повише-
не хигијене.

- јавне кухиње- дозвољен рад преко шалтера 
без услуживања/послуживања у објектима,
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- достава животних намирница је дозвољена од 
07,00 до 18,00 часова за оне субјекте који су 
регистровани за обављање те дјелатности, уз 
максималне мјере хигијене и сигурности које 
ће контролисати контролни органи,
- хотели, мотели и хостели- могу пружити ус-
луге у свом простору за своје госте а услуге 
хране и пића само за госте хотела, мотела и 
хостела,
-бензинске пумпе, без ограничења када је у пи-
тању продаја горива и других нафтних дерива-
та, са ограничењем за дио бензинске пумпе у 
којем је смјештен продајни објекат- од 07,00 до 
18,00 часова, уз предузимање следећих мјера:
- ограничити број људи који истовремено могу 
бити присутни у затвореном продајном прос-
тору, тако да се на улазу регулише број особа 
које могу истовремено улазити, 
- испред благајни ограничити и организовати 
размак између купаца од најмање један метар,
- у затвореном продајном простру омогућити 
брз проток купаца, брз излазак из објеката и 
мјере дезинфекције и повишене хигијене.

Сви субјекти на које се односи ограничење 
из члана 2. дужни су, поред наведених, орга-
низовати рад уз обавезно предузимање мјера 
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јав-
но здравство Републике Српске“ за спречавање 
појаве и ширења COVID-19 болести на радном 
мјесту.

3. Градска управа и градске службе ће орга-
низовати свој рад како слиједи:
- у свим организационим јединицама Град-
ске управе организовати рад са минималним 
бројем потребних извршилаца на лицу мјеста,
- остала лица упутити на рад од куће или рад 
код куће,
- на улазу у све службене просторије Градске 
управе које пружају услуге грађанима ограни-
чити број особа које истовремено могу да уђу 
и бораве у Управи, онемогућити задржавање у 
просторијама Градске управе и прављење ду-
жих редова у затвореном простору,
- одржавати растојање између грађана у затво-
реним просторима Управе од намјање један 
метар, уз предузимање мјера дезинфекције и 
повишене хигијене,

У свм градским установама и предузећима, 
осим Дома здравља, организовати минималан 

процес рада уз извршавање свих функција; ос-
тала лица упутити на рад код куће или од куће, 
обезбједити исте мјере за ограничавање броја 
улазака и задржавања у просторима гдје се 
пружају услуге,

Све организационе јединице, градске уста-
нове и предузећа дужни су писано извјести-
ти Команданта штаба за ванредне ситуације и 
Градски штаб о предузетим мјерама. 

4. Дом здравља ће реорганизовати свој рад 
по усаглашеним препорукама и закључцима са 
ресорним министарством при чему:

 - организовати се за пружање здравствене 
заштите примарно особама које могу 
бити заражене вирусом Корона,

 - приоритетно и без задршке проводити 
мјере анкетирања лица која су била у 
контакту са зараженим, са предлагањем 
кућне изолације за све особе првог 
контакта,

 - организовати без прекида (0-24 часа) 
службу јављања, давања одговора и 
услуге лицима која ће се јављати због 
уласка у земљу на граничним прелазима,

 - појачати контролу на улазу у Дом 
здравља, свих лица  како би се 
заштитили здравствени радници Дома 
здравља.

5. Задужује се Одјељење за инспекцијске 
послове и Одјељење за послове комуналне по-
лиције да у провођењу ове Наредбе обезбједи 
поштовање исте од стране напријед наведених 
субјеката.

6. О извршењу задатака из ове Наредбе, ор-
гани из тачке 5. ове наредбе, свакодневно ће 
извјештавати Команданта градског штаба за 
ванредне ситуације.

7. Наредба број: 02-022 - 712/20 од 
02.04.2020.године се ставља ван снаге.

8. Ова наредба ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављена у ‹›Службеном гласни-
ку Града Добој››.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-762/20.  
Добој, 13. 4. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.
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На основу члана 47. Закона о уређењу прос-

тора и грађењу (‘’Сл.гл. Републике Српске’’ бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 77. 
Статута Града Добој (‘’Сл.гл. Града Добој’’, 
бр. 1/17) и тачке 9. Одлуке о приступању из-
мјени регулационог плана „Баре“ Добој (обје-
кат за смејштај расељеног становништва)  
(“Сл.гл. Града Добој” бр. 10/19 ), на приједлог  
Одјељења за просторно уређење Градске уп-
раве Града Добој, Градоначелник Града Добој,   
д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К  
о утврђивању нацрта измјене 

Регулационог плана „Баре“Добој 
(објекат за смјештај расељеног 

становништва)

(1) Утврђује се Нацрт измјене Регулационог 
плана „Баре“Добој (објекат за смјештај расеље-
ног становништва) (у даљем тексту: Нацрт).

(2) Нацрт се излаже на јавни увид у прос-
торијама предузећа А.Д. „Добојинвест“ Добој, 
Ул. Краља Петра I бр. 15. и у просторијама 
Градске управе Града Добој Одјељења за прос-
торно уређење, сваког дана, осим суботе, не-
деље и државног празника у времену од 07,00 
до 15,00 часова, а трајаће 30 дана од  дана  ис-
текa рока за oбјављивање.

(3) За вријеме јавног увида свако физичко и 
правно лице може дати мишљење, примједбе 
и приједлоге на Нацрт, уписом у свеску која 
ће се налазити у просторији у којој је Нацрт 
изложен, или у форми дописа Градској управи 
Града Добој - Одјељењу за просторно уређење.

(4) О мјесту, датуму почетка и трајању јавног 
увида, као и мјесту и датуму јавног излагања 
нацрта Плана јавност ће бити обавијештена 
путем радијског програма „РТВ Добој“ и пу-
тем телевизијског програма „РТВ Добој“ осам 
дана прије почетка јавног увида и 15 дана од  
почетка излагања нацрта на јавни увид.

(5) Oвaј закључак ступа на снагу са даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-627/20.  
Добој, 19. 3. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 47. Закона о уређењу прос-
тора и грађењу (‘’Сл.гл. Републике Српске’’ бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 77. 
Статута Града Добој (‘’Сл.гл. Града Добој’’, бр. 
1/17) и тачке 9. Одлуке о приступању измјени 
дијела регулационог плана „Средњошколски 
центар - Усора“ Добој (“Сл.гл. Града Добој” бр. 
10/19 ), на приједлог  Одјељења за просторно 
уређење Градске управе Града Добој, Градона-
челник Града Добој,  д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К  
о утврђивању нацрта измјене 

дијела Регулационог плана 
„Средњошколски центар - Усора“ 

Добој

(1) Утврђује се Нацрт измјене Регулационог 
плана „Средњошколски центар - Усора“ Добој 
(у даљем тексту: Нацрт).

(2) Нацрт се излаже на јавни увид у прос-
торијама предузећа А.Д. „Добојинвест“ Добој, 
Ул. Краља Петра I бр. 15. и у просторијама 
Градске управе Града Добој Одјељења за прос-
торно уређење, сваког дана, осим суботе, не-
деље и државног празника у времену од 07,00 
до 15,00 часова, а трајаће 30 дана од  дана  ис-
текa рока за oбјављивање.

(3) За вријеме јавног увида свако физичко и 
правно лице може дати мишљење, примједбе 
и приједлоге на Нацрт, уписом у свеску која 
ће се налазити у просторији у којој је Нацрт 
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изложен, или у форми дописа Градској управи 
Града Добој - Одјељењу за просторно уређење.

(4) О мјесту, датуму почетка и трајању јавног 
увида, као и мјесту и датуму јавног излагања 
нацрта Плана јавност ће бити обавијештена 
путем радијског програма „РТВ Добој“  и пу-
тем телевизијског програма „РТВ Добој“ осам 
дана прије почетка јавног увида и 15 дана од  
почетка излагања нацрта на јавни увид.

(5) Oвaј закључак ступа на снагу са даном 
доношења, а биће објављен у „Службеном 
гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-628/20.  
Добој, 19. 3. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 22. став 12., члана 39. став 
1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (‹›Службени гласник 
Републике Српске›› бр.121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од зараз-
них болести (‹›Службени гласник Републике 
Српске›› бр.90/17), члана 5. и члана 6. Одлу-
ке о формирању Градског штаба за ванредне 
ситуације ( ‹›Службени гласник Града Добој›› 
бр.2/18), Одлуке о проглашењу ванредне ситу-
ације на територији Града Добој број: 02-022-
601/20 од 16.03.2020.године и Закључка о пре-
дузимању мјера против лица која не поштују 
мјере кућне изолације, Републичког штаба за 
ванредне ситуације 06-5/20 од 22.03.2020. го-
дине, Градски штаб за ванредне ситуације гра-
да Добој, доноси:

З А К Љ У Ч  А К

I

У циљу реализације Закључка о предузи-
мању мјера против лица која не поштују мјере 
кућне изолације, Републичког штаба за ван-
редне ситуације 06-5/20 од 22.03.2020. године, 
одређују се просторије - Павиљон бивше Ка-
сарне у Миљковцу, на располагању Градске уп-
раве Добој, за смјештај лица за која се утврди 

да су поступили супротно изреченим мјерама 
кућне изолације, односно карантина.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доно-
шења и бити ће објављен у ‹›Службеном глас-
нику Града Добој››.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-647/20.  
Добој, 23. 3. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 22. став 12., члана 39. став 
1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (‹›Службени гласник 
Републике Српске›› бр.121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од зараз-
них болести (‹›Службени гласник Републике 
Српске›› бр.90/17), члана 5. и члана 6. Одлу-
ке о формирању Градског штаба за ванредне 
ситуације ( ‹›Службени гласник Града Добој›› 
бр.2/18), Одлуке о проглашењу ванредне ситу-
ације на територији Града Добој број: 02-022-
601/20 од 16.03.2020.године, Градски штаб за 
ванредне ситуације града Добој на VIII теле-
фонској сједници одржаној дана 24.03.2020. 
године, доноси:

З А К Љ У Ч  А К

I

Градски штаб за ванредне ситуације гра-
да Добој, доноси закључак на основу којег се  
задужује Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности града Добој и Привредни савјет 
града Добој, да анализира стање предузетни-
ка и привредних субјеката на територији града 
Добој, изазвано због новонастале ситуације и 
појаве корона вируса (COVID -19), те да пред-
ложе мјере помоћи у пословању наведеним 
субјектима. 
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II

Овај Закључак ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављен у ‹›Службеном гласнику 
Града Добој››.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-664/20.  
Добој, 24. 3. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 22. став 12., члана 39. став 
1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (‹›Службени гласник 
Републике Српске›› бр.121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од зараз-
них болести (‹›Службени гласник Републике 
Српске›› бр.90/17), члана 5. и члана 6. Одлу-
ке о формирању Градског штаба за ванредне 
ситуације ( ‹›Службени гласник Града Добој›› 
бр.2/18), Одлуке о проглашењу ванредне си-
туације на територији Града Добој број: 02-
022-601/20 од 16.03.2020.године, на VIII теле-
фонској сједници одржаној дана 24.03.2020. 
године, Градски штаб за ванредне ситуације 
града Добој доноси:

З А К Љ У Ч  А К

I

Градски штаб за ванредне ситуације гра-
да Добој, доноси закључак на основу којег ће 
Градоначелник града Добој донијети Одлуку о 
отварању рачуна за посебне намјене – донатор-
ска средства, за финансирање набавке опреме 
и помоћ ЈЗУ Болница Свети апостол Лука До-
бој и ЈЗУ Дом здравља Добој.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављен у ‹›Службеном гласнику 
Града Добој››.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-651/20.  
Добој, 24. 3. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 22. став 12., члана 39. став 
1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (‹›Службени гласник 
Републике Српске›› бр.121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од зараз-
них болести (‹›Службени гласник Републике 
Српске›› бр.90/17), члана 5. и члана 6. Одлу-
ке о формирању Градског штаба за ванредне 
ситуације ( ‹›Службени гласник Града Добој›› 
бр.2/18), Одлуке о проглашењу ванредне си-
туације на територији Града Добој број: 02-
022-601/20 од 16.03.2020.године, на VIII теле-
фонској сједници одржаној дана 24.03.2020. 
године, Градски штаб за ванредне ситуације 
града Добој, доноси:

З А К Љ У Ч  А К

I

Градски штаб за ванредне ситуације града 
Добој, доноси закључак на основу којег се  ос-
лобађа плаћање комуналне таксе за јавне повр-
шине испред угоститељских објеката – љетне 
баште на територији града Добој, за мјесец 
март текуће године, те ће се евентуално уп-
лаћена средства за мјесец март обрачунати за 
наредни период, а све у циљу превазилажења 
новонастале ситуације изазване појавом коро-
на вируса (COVID -19).

II

За провођење овог закључка задужује се 
Одјељење за стамбено комуналне послове гра-
да Добој.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављен у ‹›Службеном гласнику 
Града Добој››.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-665/20.  
Добој, 24. 3. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.
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На основу члана 22. став 12., члана 39. став 

1. и члана 41. Закона о заштити и спасавању 
у ванредним ситуацијама (‹›Службени гласник 
Републике Српске›› бр.121/12 и 46/17), члана 
43. Закона о заштити становништва од зараз-
них болести (‹›Службени гласник Републике 
Српске›› бр.90/17), члана 5. и члана 6. Одлу-
ке о формирању Градског штаба за ванредне 
ситуације ( ‹›Службени гласник Града Добој›› 
бр.2/18), Одлуке о проглашењу ванредне си-
туације на територији Града Добој број: 02-
022-601/20 од 16.03.2020.године, на VIII теле-
фонској сједници одржаној дана 24.03.2020. 
године, Градски штаб за ванредне ситуације 
града Добој, доноси:

З А К Љ У Ч  А К

I

Градски штаб за ванредне ситуације гра-
да Добој, доноси закључак на основу којег се  
задужује Управни одбор ЈУ „Мајке Југовић“ 
Добој да донесе Одлуку о ослобађању накна-
де за услуге обданишта за мјесец март текуће 
године, те да се евентуално уплаћена средства 
за мјесец март обрачунају за наредни период, а 
све у циљу превазилажења новонастале ситуа-
ције изазване појавом корона вируса (COVID 
-19).

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављен у ‹›Службеном гласнику 
Града Добој››.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-667/20.  
Добој, 24. 3. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

                         
На основу члана 22. и члана 45. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуација-
ма (‹›Службени гласник Републике Српске›› 
бр.121/12 и 46/17), члана 5. и члана 6. Одлу-
ке о формирању Градског штаба за ванредне 
ситуације ( ‹›Службени гласник Града Добој›› 
бр.2/18), Одлуке о проглашењу ванредне ситу-

ације на територији Града Добој број: 02-022-
601/20 од 16.03.2020.године, Градски штаб за 
ванредне ситуације града Добој на IX телефон-
ској сједници одржаној дана 31.03.2020. годи-
не, доноси:

З А К Љ У Ч А К

I

Градски штаб за ванредне ситуације Града 
Добој, доноси закључак на основу којег ће,  
Градоначелник града донијети одлуку о суб-
венционисању рачуна за испоруку топлотне 
енергије издате од а.д. „Градска топлана“ До-
бој, привредним субјектима на подручју Града 
Добој, за период од 16.03.2020. године, па до 
престанка забране рада а све у складу са На-
редбом Градског штаба за ванредне ситуације 
Града Добој.

II

Субвенција ће се одобрити привредним 
субјектима који поднесу захтјев за субвенцио-
нисање уз приложен рачун за испоруку топлот-
не енергије издате од а.д. „Градска топлана“ 
Добој.

III

Овај Закључак ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављен у ‹›Службеном гласнику 
Града Добој››.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-694/20.  
Добој, 31. 3. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 22. и члана 45. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуација-
ма (‹›Службени гласник Републике Српске›› 
бр.121/12 и 46/17), члана 5. и члана 6. Одлу-
ке о формирању Градског штаба за ванредне 
ситуације ( ‹›Службени гласник Града Добој›› 
бр.2/18), Одлуке о проглашењу ванредне си-
туације на територији Града Добој број: 02-
022-601/20 од 16.03.2020.године, Закључка о 
ограничењу и забрани кретања на територији 



Број 3 Страна  47С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
Републике Српске, Републичког штаба за ван-
редне ситуације 16-3/20 од 06.04.2020. године , 
Градски штаб за ванредне ситуације града До-
бој на XIII сједници одржаној дана 13.04.2020. 
године, доноси:

З А К Љ У Ч А К

I

Лицима са навршених 65 и више година 
живота, умјесто у петак 17.04.2020. године 
– Велики петак – нерадни дан, дозвољава се 
кретање дана 16.04.2020. године (четвртак) у 
периоду од 7.00 до 11.00 часова, а ради купо-
вине основних животних намирница, лијекова 
и обављања послова у банкама, уз поштовање 
свих изречених мјера и препорука у циљу ре-
ализације Закључка о ограничењу и забрани 
кретања на територији Републике Српске, Ре-
публичког штаба за ванредне ситуације 16-3/20 
од 06.04.2020. године.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављен у ‹›Службеном гласнику 
Града Добој››.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-761/20.  
Добој, 13. 4. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 22. и члана 45. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуација-
ма (‹›Службени гласник Републике Српске›› 
бр.121/12 и 46/17), члана 5. и члана 6. Одлу-
ке о формирању Градског штаба за ванредне 
ситуације ( ‹›Службени гласник Града Добој›› 
бр.2/18), Одлуке о проглашењу ванредне ситу-
ације на територији Града Добој број: 02-022-
601/20 од 16.03.2020.године, Градски штаб за 
ванредне ситуације града Добој на XIII сједни-
ци одржаној дана 13.04.2020. године, доноси:

З А К Љ У Ч А К

I

Градски штаб за ванредне ситуације Града 
Добој, даје сагласност ЈЗУ „Дом здравља“ До-
бој на предложени распоред рада у изолацио-
ној амбуланти у периоду од 13.04.2020. године 
до 03.05.2020. године, у складу са наредбама 
и инструкцијама а које се односе на пружање 
здравствене заштите у циљу спречавања појаве 
корона вируса COVID-19 .

II

Овај Закључак ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављен у ‹›Службеном гласнику 
Града Добој››.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-760/20.  
Добој, 13. 4. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 22. и члана 45. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуација-
ма (‹›Службени гласник Републике Српске›› 
бр.121/12 и 46/17), члана 5. и члана 6. Одлу-
ке о формирању Градског штаба за ванредне 
ситуације ( ‹›Службени гласник Града Добој›› 
бр.2/18), Одлуке о проглашењу ванредне си-
туације на територији Града Добој број: 02-
022-601/20 од 16.03.2020.године, Закључaка 
Републичког штаба за ванредне ситуације од 
27.-28.04.2020. године, Градски штаб за ван-
редне ситуације града Добој на XIV сједници 
одржаној дана 28.04.2020. године, доноси:

З А К Љ У Ч  А К 
о обавезном спровођењу мјера 

Републичког штаба за ванредне 
ситуације 

I

У циљу превенције ширења вируса корона 
(COVID–19) и заштите и спасавања грађана 
на територији Града Добоја, налаже се спро-
вођење свих мјера прописаних Закључком о 
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обавезном спровођењу мјера за реаговање на 
појаву болести изазване новим вирусом коро-
на (COVID–19) у Републици Српској, број: 26-
1/20, Закључком о ограничењу и забрани кре-
тања на територији Републике Српске, број: 
26-2/20, Закључком о продужењу примјене 
закључака, број: 26-5/20, Републичког шта-
ба за ванредне ситуације од дана 27.04.2020. 
године и Закључком о исправци закључка о 
обавезном спровођењу мјера за реаговање на 
појаву болести изазване новим вирусом коро-
на (COVID–19) у Републици Српској, број: 27-
1/20 Републичког штаба за ванредне ситуације 
од дана 28.04.2020. године.

II

Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у ‹›Службеном 
гласнику Града Добој››.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-830/20.  
Добој, 28. 4. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана  59. став 1. тачка 8. и члана 
60. Закона о локалној самоуправи (“Службени  
гласник  Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19 
) и члана 60. Статута  Града Добој („Службени  
гласник  Града  Добој“  број: 1/17), Градоначел-
ник Града  Добој доноси :

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама и допунама Правилника 

о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста 

Градске управе града Добој
Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста Градске уп-
раве града Добој ( Службени гласник Града 
Добој број : 4/17, 7/18, 1/19 , 4/19 , 5/19 , 6/19 
и 9/19,11/19, 12/19 )( у даљем тексту  :  Пра-
вилник) , извршене су измјене и допуне и то у 
Поглављу I основне одредбе  - Организација и 
дјелокруг Градске  управе Града Добој, и то у 
следећим члановима :

У члану 6. Одјељење за стамбено комуналне 
послове у оквиру Одсјека за комуналне посло-
ве, додају се сљедећи послови за обављање :
 - Прати стање и промјене у области водних ус-

луга ( водоснадбијевања и одводње отпадних 
вода) ,
 - Праћење имплементације и провођења Уго-

вора о пружању јавних услуга, 
 - Праћење провођења Одлуке о  субвенциони-

рање водних услуга становништва и Одлуке 
о мјерама наплате предузећа чији оснивач је 
град Добој,
 -  Прати примјену усвојене тарифне методоло-

гије у формирању цијена водних услуга“. 
У члану 10. Одјељење за борачко инвалид-

ску заштиту  тако да  гласи:
 „Унутрашња организација Одјељења орга-

низују се два одсјека, те се иза ријечи „Одсјек 
за социјалну заштиту“  додају нове ријечи „ 
Одсјек за борачку инвалидску заштиту“  тако 
да гласи: 

„- Одсјек за борачко инвалидску заштиту 
обавља слиједеће послове:
 - у оквиру својих овлаштења извршава и обез-

бјеђује извршавање закона и других прописа 
из области свог дјеловања;
 - врши управне и друге стручне послове који се 

односе на заштиту бораца, ратних и мирнодоп-
ских војних инвалида ослободилачких ратова 
и чланова породица умрлих и палих бораца и 
умрлих ратних и мирнодопских војних инва-
лида, заштиту цивилних жртава рата и цивил-
них инвалида рата, заштиту чланова породице 
лица на обавезној војној вјежби, уређивање и 
одржавање споменика, спомен – обиљежја и 
гробаља бораца;
 - прати стање у областима из свог дјелокруга 

и о истом обавјештава Скупштину и Градо-
начелника по сопственој иницијативи или на 
њихов захтјев;
 - обавља друге послове по налогу Градоначел-

ника, као и послове који му се посебним актом 
ставе у надлежност.”

У члану 40. иза става 2. додаје се нови став 
3. који гласи::

„ Приликом запошљавања свим кандидати-
ма су под једнаким условима доступна сва рад-
на мјеста, при чему се води рачуна да нацио-
нална заступљености, равноправност полова 
и лица са инвалидитетом одражава у највећој 
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могућој мјери структуру становништва града 
Добој.“

Члан 2.

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста Градске уп-
раве града Добој ( Службени гласник Града 
Добој број : 4/17, 7/18, 1/19 , 4/19 , 5/19 , 6/19, 
9/19,11/19, 12/19), извршене су измјене и допу-
не у Поглављу II распоред послова и задата-
ка-систематизација и тo на следећи начин : 

У члану 50 . Правилника,  тачке 1.1. Одјељења 
за општу управу града Добој, у тачци 1.2.14 – 
послови мјесних канцеларија, мјења се дио о  
броју извршилаца тако да се ријечи „једанаест 
(11)“  замјењује ријечима „дванаест  (12 )“.

У члану 52. Одјељење за стамбено комунал-
не послове мјења се тачка 3.3.3. послови зашти-
те животне средине, тако што се допуњује опис 
послова радног мјеста и то на следећи начин: 
 - „ Прати стање и промјене у области водних 

услуга (водоснадбијевања и одводње отпадних 
вода) ,
 - Праћење имплементације и провођења уго-

вора о пружању јавних услуга 
 - Праћење провођења одлуке о субвенциони-

рању водних услуга становништва и Одлуке 
о мјерама наплате предузећа чији оснивач је 
град Добој,
 -  прати примјену усвојене тарифне методоло-

гије у формирању цијена водних услуга.“
 У члану 56. Правилника – тачке 7. Одјељење 

за борачко инвалидску заштиту тако да се  иза 
тачке 7.1.2.  додају  нове тачке  тако да гласе : „ 
7.1.2.а  Одсјека за борачко инвалидску зашти-
ту“  и нова тачка „7.1.2.б  Шеф Одсјека  за бо-
рачко – инвалидску  заштиту“ тако да гласи:
„7.1.2.б  Шеф Одсјека  за борачко – 
инвалидску  заштиту

Опис послова  радног мјеста :
Поред  послова  пружања  помоћи из об-

ласти  борачко-инвалидске заштите обавља и 
сљедеће послове и задатке:
 - организује  и координира радом одсјека ,
 - стара се  о правилној  примјени  закона  и 

прописа који су   неопходни  за извршавање  
послова  из надлежности  одсјека,
 - пружа стручну  помоћ радницима одсјека,
 - обезбједјује  благовремено  и законито  вр-

шење послова  из надлежности одсјека 

 - планира послове  као и сарадњу у њиховом 
извршавању,
 - пружа стручну помоћ непосредним извршио-

цима  у раду,
 - непосредно учествује  у извршавању најсло-

женијих послова  и задатака  који нису ставље-
ни  у надлежности  рада  других службеника  
одсјека
 - стара се  о радној  дисциплини службеника,
 - обавља и  друге послове  и задатке  из дјело-

круга  свог рада,
 - за свој рад  одговаран је начелнику  одјељења  

Категорија службеника

Друга  категорија.

Службено звање:    

не разврстава се 

Сложеност:

сложени послови којима се значајно утиче на 
остваривање циљева из надлежности органа 
Града и из дјелокруга рада Одсјека

Самосталност у раду:

ограничен степен самосталности повременим 
надзором и помоћи начелника Одјељења у рје-
шавању сложених стручних питања

Одговорност:

одговоран је за законито, стручно, благовреме-
но и квалитетно извршавање послова и радних 
задатака из дјелокруга рада Одсјека одговоран 
је за правилну примјену метода рада, поступака 
и стручних техника за свој рад и рад Одсјека 
одговоран је начелнику Одјељења.

Пословна комуникација:

контакти унутар и изван органа Града којима 
је потребно да се дјелотворно приме и пренесу 
информације које служе остваривању циљева 
рада Одсјека

Статус 

градски службеник 

Посебни услови за обављање : 

Висока стручна спрема , VII/1 степен стручне 
спреме или завршен први циклус студија са 
240 ЕЦСТ бодова , завршен правни , економ-
ски или други факултет друштвеног смјера или  



Страна  50 Број 3С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
техничког смјера , најмање  три године радног 
искуства на истим или сличним  пословима и 
задацима u траженом степену образовања и по-
ложен стручни испит или лице које је у други-
ма органима и  организацијама радило, а нема 
положен стручни испит ,може се примити на 
рад ако се обавеже да положи стручни испит 
у року од шест мјесеци од дана запослења, по-
знавање рада на рачунару.

Начин попуне :  

Објављивање јавног конкурса

Број извршилаца :

један / 1 /“ 
„Досадашње тачке 7.1.3., 7.1.4, 7.1.5., 7.1.6 

у организацијском саставу су напријед наведе-
ног Одсјека.“

Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу  осмог 
дана од дана објављивања, а биће објављен  у 
„Службеном гласнику града  Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-611/20.  
Добој, 17. 3. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59. члана 82. став 3. Закона 
о локалној самоуправи (Службени гласник 
РС бр. 97/16 и 36/19) члана 60. статута Града 
Добој (Службени гласник Града Добој бр. 
1/17) и Зaкључка Градског штаба за ванредне 
ситуације Града Добој број: 02-022-664/20 од 
24.03.2020. год. Градоначелник доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Тима за израду Анализе 

стања предузетника и привредних 
субјеката на територији Града 

Добој и дефинисање мјера помоћи у 
пословању наведеним субјектима 

Члан 1.

Чланови тима ће бити именовани испред 
Одјељења за привреду и друштвене дјелат-

ности и Одјељења за стратешко планирање, 
европске интеграције и локални економски 
развој.

Члан 2.

Именују се чланови Тима за израду Анализе 
стања предузетника и привредних субјеката на 
територији Града Добоја и дефинисање мјера 
помоћи у пословању наведеним субјектима:

1) Марко Николић – координатор
2) Дијана Каленић – члан
3) Нермина Исић – члан
4) Радо Ђурђевић – члан
5) Сања Стојчиновић – члан
6) Гордана Перић – члан
7) Анис Хусаковић – члан 

Члан 3.

Именовани тим ће на основу закључка Град-
ског штаба за ванредне ситуације Града Добој 
бр. 02-022-664/20 од 24.03.2020. год. радити 
на анализи стања предузетника и привредних 
субјеката на територији Града Добој због но-
вонастале ситуације појавом  корона вируса     
(COVID-19) те ће предложити мјере помоћи у 
пословању наведеним субјектима.

Члан 4.

Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-202-691/20.  
Добој, 30. 3. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 18. став (1), члана 90. За-
кона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ бр. 39/14),  Правилника о поступку ди-
ректног 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 цивилну заштиту града Добоја Градске уп-
раве Добој број 016-81-20-012/20 од 02.4.2020. 
градоначелник  д о н о с и



Број 3 Страна  51С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 
– „Набавка заштитне опреме – маске 
за лице“, путем директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Набавка заштитне опреме – маске за 
лице“, путем поступка директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 5.900,00 КМ (Словима: 
пет хиљада деветсто конвертибилних марака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја за 2020.  и тере-
тиће буџетску позицију 511 300.

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за цивилну заштиту Градске управе Добој 
број 016-81-20-012/20 од 01.4.2020.

Члан 5.

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

О б р а з л о ж е њ е

При доношењу ове одлуке, уговорни орган 
руководио се чињеницом да су за предметну 
набавку обезбијеђена средства у буџету Града, 
да је реално процијењена вриједност набавке 
на тржишту, те да је предложена одговарајућа 
врста поступка јавне набавке.

На основу утврђеног чињеничног стања, од-
лучено је као у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02/404-1-379/20.  
Добој, 2. 4. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник  БиХ“  бр. 
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој бр. 04/30-1-439/20 од 23.3.2020.  
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 
архитектонско-грађевински радови 

на извођењу трибина)“, путем 
отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на адаптацији, сана-
цији и унапређењу инфраструктуре фудбалског 
стадиона – фаза 2 (груби архитектонско-грађе-
вински радови на извођењу трибина), путем 
отвореног поступка.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 231.094,00 КМ (словима: 
двјесто тридесет једна хиљада деведесет чети-
ри конвертибилне марке).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2020. и теретиће буџет-
ску 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 Коми-
сија за јавне набавке.
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Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој бр. 04/30-1-439/20 од 23.3.2020.

Члан 7.

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

О б р а з л о ж е њ е

При доношењу Одлуке Уговорни орган  по-
себно  се руководио чињеницом да су за пред-
ложену набавку обезбијеђена средства  у буџе-
ту Града, да је реално процијењена вриједност 
набавке на тржишту, те је предложена одгова-
рајућа врста поступка јавне набавке.

На основу утврђеног чињеничног стања, од-
лучено је као у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02/404-1-382/20.  
Добој, 3. 4. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 18. став 
(1), те члана 88. став (1) и (2) Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 
39/14),  а поступајући по Захтјеву Одјељења за 
изградњу,обнову и развој Градске управе До-
бој,  бр. 10/91-3-17/20 од 03.4.2020., градона-
челник, д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  - 

„Извођење радова на асфалтирању 
двије дионице локалног пута  у 

МЗ Грапска – дионица Крајчани 
и дионица  Бешићи“, путем 

конкурентског захтјева

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке-„ Извођење радова на асфалтирању двије 

дионице локалног пута  у МЗ Грапска – диони-
ца Крајчани и дионица  Бешићи“

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог ПДВ-а износи 24.172,00 КМ (словима: 
двадесетчетирихиљадестоседамдесетдвије-
конвертибилнемарке).

Средства за јавну набавку обезбијеђена су 
од стране Републичког секретаријата за ра-
сељена лица и миграције Владе Републике 
Српске на основу уговора бр:26.04-07-803-3/19 
od 31.12.2019.
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 Одјељења 
за изградњу,обнову и развој Градске управе 
Добој, бр. 10/91-3-17/20 /20 од 03.4.2020.

Члан 5.

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

О б р а з л о ж е њ е

При доношењу 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 испла-
ту, те предложена одговарајућа врста поступка. 

На основу утврђеног чињеничног стања, од-
лучено је као у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02/404-1-387/20.  
Добој, 7. 4. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 18. став (1), члана 90. За-
кона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ бр. 39/14),  Правилника о поступку ди-
ректног споразума („Службени гласник БиХ“ 
бр. 90/14), Правилника о поступку директног 
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споразума („Службени гласник Града Добој“ 
бр. 2/15), а  поступајући по Захтјеву Oдјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој бр. 
05-111/20 од 03.3.2020.  градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке услуга 
– „Оглашавање Градске управе Добој 

– емитовање огласа, обавјештења 
и јавних позива у 2020.“, путем 

директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке услуга – „Оглашавање Градске управе 
Добој – емитовање огласа, обавјештења и јав-
них позива у 2020.“ путем поступка директног 
споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 5.990,00 КМ (словима: 
петхиљададеветстодеведесетконвертибилних-
марака) без ПДВ-а.

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добој  и теретиће буџет-
ску 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-
022-1-615/20 од 06.4.2020. 

Члан 5.

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

О б р а з л о ж е њ е

При доношењу ове одлуке, уговорни орган 
руководио се чињеницом дје предметна набав-
ка планирана Планом јавних набавки у 2020., 
да су за предметну набавку обезбијеђена сред-

ства у буџету Града, да је реално процијењена 
вриједност набавке на тржишту, те да је пред-
ложена одговарајућа врста поступка јавне на-
бавке.

На основу утврђеног чињеничног стања, од-
лучено је као у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02/404-1-393/20.  
Добој, 8. 4. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 72. став (2) Закона о заду-
живању, дугу и гаранцијама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
71/12, 52/14 и 114/17) и члана 60. Статута гра-
да Добоја („Службени гласник града Добоја“, 
број 1/17 ), градоначелник Добоја 28.04.2020. 
године, поднио је

ИЗВЈЕШТАЈ 
о  стању дуга и гаранцијама града 

Добоја на дан 31.12.2019. године

Стање дуга града Добоја на дан 31.12.2019. 
године по основу одобрених кредита из-
носи укупно 36.223.334,54 КМ (главница 
31.875.252,39 КМ, камата 4.348.082,15 КМ ), и 
то по основу сљедећих дугорочних обавеза:

1. сврха задужења: инвестиције,

- назив банке/добављача: НЛБ Развојна банка 
а.д. Бања Лука,
- износ укупног задужења: 7.289.394,97 КМ,
- повучена средства од кредита: 5.000.000,00 
КМ,
- период задужења: 15 година,
- отплаћени износ: 5.815.546,59  КМ,
- стање дуга: 1.473.848,38   КМ:
- -главница: 1.345.321,46   КМ,
- -камата: 128.526,92 КМ;

2. сврха задужења: инвестиције,

- назив банке/добављача: НЛБ Развојна банка 
а.д. Бања Лука,
- износ укупног задужења: 7.254.906,14 КМ,
- повучена средства од кредита: 5.000.000,00 
КМ,
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- период задужења: 15 година,
- отплаћени износ: 5.599.543,95 КМ,
- стање дуга: 1.655.362,19 КМ:
- -главница 1.491.748,91 КМ,
- -камата 163.613,28 КМ;

3. сврха задужења: покриће кумулативног 
дефицита из ранијих година,

- назив банке/добављача: Unicredit bank dd 
Мостар
- износ укупног задужења: 5.718.755,33 КМ,
- повучена средства од кредита: 4.600.000,00 
КМ,
- период задужења: 8 година,
- отплаћени износ: 5.476.901,10 КМ,
- стање дуга:  КМ: 71.524,45
- главница: 71.290,34 КМ,
- камата: 234,11  КМ;
 4. сврха задужења: финансирањe пројеката 
за изградњу и реконструкцију инфраструк-
турних објеката,
- назив банке/добављача: Нова банка ад Бања 
Лука
- износ укупног задужења: 14.511.897,97 КМ,
- повучена средства од кредита: 10.000.000,00 
КМ,
- период задужења: 10 година,
- отплаћени износ: 10.513.738,74  КМ,
- стање дуга: 3.998.159,23  КМ:
- главница: 3.730.627,78 КМ,
- камата: 267.531,45КМ;

5. сврха задужења: финансирање обавеза из 
претходног периода,

- назив банке/добављача: НЛБ Развојна банка 
а.д. Бања Лука,
- износ укупног задужења: 2.752.534,89 КМ,
- повучена средства од кредита: 2.000.000,00 
КМ,
- период задужења: 10 година,
- отплаћени износ: 1.757.329,76   КМ,
- стање дуга: 995.205,13  КМ:
- главница: 892.693,00  КМ,
- камата: 102.512,13 КМ

6. сврха задужења: Измирење обавеза 
из претходног периода, суфин. Пројекта 
главног колектора оборинских вода 
подручја Усора и пумпне станице Усора, 
и активности на уклањању спрудова из 
корита ријеке Босне

- назив банке/добављача: Нова банка а.д. 
Бијељина,
- износ укупног задужења: 7.504.309,05 КМ,
- повучена средства од кредита: 6.000.000,00 
КМ,
- период задужења: 10 година,
- отплаћени износ: 1.315.130,88   КМ,
- стање дуга: 6.189.178,17  КМ:
- главница: 5.202.254,02  КМ,
- камата: 986.924,15  КМ

7. сврха задужења: Експропријација 
земљишта за израду колектора оборинских 
вода подручја Усора и пумпне станице 
Усора, експропријација земљишта корита 
ријеке Босне, изградња вреловода по Рег.
плану Усора, изградња канбализације 
по Рег.плану Усора, асфалтирање и 
реконструкција улица оштећених у 
поплави 214. године ( Ул. Краља Твртка, 
Видовданска, Цара Душана )

- назив банке/добављача: Рајфајзен банка а.д. 
Сарајево,
- износ укупног задужења: 5.855.604,23 КМ,
- повучена средства од кредита: 5.000.000,00 
КМ,
- период задужења: 10 година,
- отплаћени износ: 345.487,21  КМ,
- стање дуга: 5.510.117,02 КМ:
- главница: 4.755.955,69 КМ,
- камата: 754.161,33 КМ

8. сврха задужења: Пројекат главног 
колектора обориснких вода подручје Усора 
и пумпне станице Усора

- назив банке/добављача: НЛБ банка а.д. Бања 
Лука,
- износ укупног задужења: 584.669,50 КМ,
- повучена средства од кредита: 500.000,00 КМ,
- период задужења: 10 година,
- отплаћени износ: 26.385,15  КМ,
- стање дуга: 543.534,31  КМ:
- главница: 479.660,94 КМ,
- камата: 63.873,37  КМ

9. Сврха задужења: Финансирање 
капиталних инвестиција

 - назив банке/добављача: НЛБ банка а.д. Бања 
Лука,
 - износ укупног задужења: 4.991.451,27 КМ,
 - одобрена средства: 4.350.000,00 КМ,
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 - повучена средства од кредита: 1.845.091,26,
 - период задужења: 10 година,
 - отплаћени износ: 11.335,70  КМ,
 - стање дуга: 4.980.115,57 КМ:
 - главница: 4.350.000,00 КМ,
 - камата: 630.115,57 КМ

10. Сврха задужења: Финансирање 
пренесених обавеза из претходног периода 
и изградња спортске дворане

- назив банке/добављача: Комерцијална банка 
а.д. Бања Лука,
- износ укупног задужења: 4.610.837,72 КМ,
- одобрена средства: 4.100.000,00 КМ,
- повучена средства од кредита: 3.600.000,00 
КМ
- период задужења: 10 година,
- отплаћени износ: 26.060,99   КМ,
- стање дуга: 4.584.776,73  КМ:
- главница: 4.100.000,00 КМ,
- камата: 484.776,73  КМ

11. Сврха задужења: Финансирање 
капиталних инвестиција

- назив банке/добављача: Уни кредит банка, 
Нова банка,
- износ укупног задужења: 4,765,813.11 КМ,
- одобрена средства: 4.000.000,00 КМ,
- повучена средства од кредита: 2.631.753,15 
КМ,
- период задужења: 10 година,

- отплаћени износ: 0,00   КМ,
- стање дуга: 4.765.813,11  КМ:
- главница: 4.000.000,00 КМ,
- камата: 765.813,11  КМ

12. Кредитна средства у реализацији

- сврха задужења: санација и реконструкција 
локалне инфраструктуре оштећене услед 
поплаве по хитном пројекту опоравка од 
поплава одобрењем свјетске банке,
- назив банке/добављача: Влада РС – 
Министарство финансија,
- одобрена средства: 1.518.046,22 КМ, ( 
609.349,26 SDR ), 
- стање дуга по главници на дан 31.12.2019. 
године: 1.455.700,25 КМ
- период задужења: 25 година, укључујући 5 
година периода одгоде плаћања,
- каматна стопа: 1,25 % годишње,
- валута плаћања: КМ или Еуро, у 
еквивалентном износу SDR.

Овај Извјештај биће објављен у „Службе-
ном гласнику Републике Српске“ и у „Службе-
ном гласнику града Добоја“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-202-820/20.  
Добој, 28. 4. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.
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III

ОСТАЛИ АКТИ
Одјељење за финансије Града Добој издаје,

С А О П Ш Т Е Њ Е

Просјечна бруто плата запослених у град-
ској управи Града Добој, не укључујући плате 
функционера, у 2019. години износи  1.761 КМ.

Просјечна нето плата запослених, након 
опорезивања, у градској управи Града Добој, 
не укључујући плате функционера, у 2019. го-
дини износи 1.084 КМ

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06/403-148/20.  
Добој, 6. 4. 2020. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА              
Dејан Старчевић, дипл.ек.
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