
АКТИ СКУПШТИНЕ
На основу члана 33. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени глас-
ник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 
103/15 и 15/16), члана 39. став 2 тачка 3. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник  
Републике Српске“, број 97/16), члана 35. став 
2 тачка 3. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17) и члана 128. 
Пословника o раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), 
Скупштина Града, на сједници одржаној дана 
09.06.2020. године, донијела  је

О Д Л У К У 
о усвајању ребаланса буџета Града 

Добој за 2020. годину

Члан 1. 

Скупштина Града Добој усваја Одлуку о ре-
балансу  буџета Града Добој за 2020. годину у 
износу од 79.844.770,00 КМ.

Члан 2.

Саставни дио ове Одлуке је биланс реба-
ланса буџета Града Добој за 2020. годину по 
врстама прихода и распоред прихода по еко-
номској функционалној и организационој кла-
сификацији. 

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-133/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

ГРАДА ДОБОЈ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 4 10. јуни 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 ---



Страна  2 Број 4С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2020. ГОДИНУ ОПШТИ     ДИО

Економски  код О П И С
Ребаланс

буџета
за 2020.г.

1 2 3
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 43.446.000

710 000 Порески  приходи 24.430.050
711 000 Приходи од пореза на доходак и добит 4.000

711 113 Порез на приходе од пољопивреде и шумарства 4.000
713 000 Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности 5.500.000

713 111 Порез на приходе самосталних дјелатности 600.000
713 113 Порез на лична примања 4.900.000

714 000 Порези на имовину 1.634.050
714 112 Порез на непокретности 1.600.000
714 211 Порез на наслеђе и поклоне 5.050
714 311 Порез на пренос непокретности и права 29.000

715 000 Порези на промет производа и услуга 32.000
715 110 Порез на промет производа 30.000
715 210 Порез на промет услуга 2.000
715 310 Акцизе

717 000 Индиректни порези дозначени од УИО 17.250.000
717 111 Индиректни порези дозначени од УИО 17.250.000

719 000 Остали  порески  приходи 10.000
719 113 Порез на добитеке од игара на срећу 4.000
719 119 Остали порески приходи 6.000

720 000 Непорески  приходи 17.003.950
721 000 Приходи од финансијеске и нефинансијске имовине 5.855.950

721 222 Приходи од давања у закуп објеката града 2.000.000
721 223 Приходи од земљишне ренте 3.855.000
721 311 Приходи од камата на новчана средства на трезорским рачунима 950

722 000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 10.938.000
722 121 Градске   административне  таксе 300.000
722 312 Комуналне таксе на фирму 850.000
722 315 Комуналне таксе за држање средстава за игру 1.000
722 317 Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван пословних просто 4.000
722 318 Комуналне таксе за кориштење рекламног паноа 1.000
722 319 Комуналне таксе за кориштење простора за паркирање 600.000
722 396 Комуналне таксе на остале предмете таксирања 50.000
722 411 Накнаде за уређење грађевинског земљишта 6.250.000
722 421 Накнаде за коришћење путева 100.000
722 424 Накнаде за кориштење минералних сировина 200.000
722 425 Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта 80.000
722 435 Накнаде за кориштење шума и шумских земљишта 200.000
722 437 Накнаде за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својин 30.000
722 441 Општа  водопривредна  накнада 200.000
722 461 Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса 800.000
722 463 Накнаде за извађени материјал из водотока 72.000
722 467 Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара 200.000
722 491 Концесионе   накнаде
722 521 Приходи општинских органа управе 200.000
722 591 Властити приходи буџетских корисника општине 800.000

723 000 Новчане  казне 10.000
723 121 Новчане казне- за прекршаје прописане актом СГ 10.000

729 000 Остали непорески приходи 200.000
729 124 Остали  непорески  приходи 200.000

730 000 Грантови 934.000
730 000 Грантови 34.000

731 121 Капитални грантови од међународних институција 900.000
731 129 Остали  капитални  грантови 34.000

780 000 Трансфери између или унутар јединица власти 1.078.000
787 000 Трансфери између различитих јединица власти 1.078.000

787 211 Трансфери од ентитета 1.050.000
787 311 Трансфери од јединица локалне самоуправе 28.000

Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 31.553.600
410 000 Текући расходи 31.353.600

411 000 Расходи за лична примања запослених 11.265.000
411 100 Расходи за бруто плате запослених 9.572.000
411 200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 1.540.000
411 300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 80.000
411 400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 73.000

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 7.145.400
412 100 Расходи по основу закупа 9.000
412 200 Расходи по основу утрошка енергије,комуналних,ком.  и  ост. 1.411.900
412 300 Расходи за режијски материјал 446.000
412 400 Расходи за посебне намјене 29.500
412 500 Расходи за текуће одржавање 1.538.500
412 600 Расходи по основу путовања и смјештаја 144.600
412 700 Расходи за стручне услуге 742.000
412 800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 1.090.000
412 900 Остали   некласификовани  расходи 1.733.900

413 000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 1.272.200
413 300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 1.250.000
413 700 Расходи по основу интеркаларне камате 2.200
413 900 Расходи по основу затезних камата 20.000

414 000 Субвенције 520.000
414 100 Субвенције  јавним   предузећима 520.000

415 000 Грантови 7.521.000
415 200 Грантови у земљи 7.521.000



Број 4 Страна  3С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
416 000 Дознаке на име социјалне заштите из буџета града 3.480.000

416 100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града 2.810.000
416 300 Дознаке пружаоцима услуге социјалне заштите из буџета града 670.000

418 000 Расаходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица вла 20.000
418 100 Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета 20.000

419 100 Расходи по судским рјешењима 100.000
419 100 Расходи по судским рјешењима 100.000

480 000 Трансфери између и унутар јединица власти 30.000
487 000 Трансфери између различитих јединица власти 30.000

487 200 Tрансфери  ентитету 26.000
487 300 Трансфери  јединицама  локалне   самоуправе 1.000
487 400 Tрансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 2.000
487 900 Трансфери осталим јединицама власти 1.000

**** Буџетска  резерва 200.000
**** Буџетска  резерва 200.000

В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ( А-Б) 11.892.400
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV) -28.064.170

810 000 I Примици за нефинансијску имовину 2.742.000
811 000 Примици за произведену сталну имовину 82.000

811 211 0490 Примици за моторна возила 82.000
813 000 Примици  за  непроизведену  сталну имовину 1.160.000

813 112 0490 Примици за градско грађевинско земљиште 1.160.000
814 000 Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји 1.500.000

814 111 0490 Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји 1.500.000
510 000 III Издаци за нефинансијску имовину 30.806.170

511 000 Издаци за произведену сталну имовину 27.670.470
511 100 Издаци за изградњу и прибаљање зграда и објеката 12.479.970
511 100 Издаци за куповину станова, пословних простора и гаража из кредита 7.330.000
511 200 Издаци за инвест. одржавање, реконст. и адап. зграда и објеката 6.880.800
511 300 Издаци за набавку постројења и опреме 825.200
511 400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 2.500
511 700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 152.000

513 000 Издаци за непроизведену сталну имовину 3.047.300
513 100 Издаци за прибављање земљишта 3.045.300
513 700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 2.000

516 000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 88.400
516 100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 88.400

Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ( В+Г) -16.171.770
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 16.171.770
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( I-II) -2.000

610 000 II Издаци за финансијску имовину 2.000
611 200 Издаци за акције и учешће у капиталу 2.000

611 200 Издаци за акције и учешће у капиталу 2.000
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ ( I-II) 14.623.070

920 000 I Примици од задуживања 29.373.070
921 000 Примици од узетих зајмова 29.373.070

921 200 Примици од узетих зајмова 16.703.070
921 200 Примици од узетих зајмова-рефинансирање дијела постојећих кредита 12.670.000

620 000 II Издаци за отплату дугова 14.750.000
621 000 Издаци за отплату дугова 14.670.000

621 300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 2.000.000
621 300 Издаци за отплату главнице-пријевремена отплата кредита 12.670.000

628 000 Издаци за отплату главнице примљених зајмова примљених од ентитета 80.000
628 100 Издаци за отплату главнице примљених зајмова примљених од ентитета 80.000

З.ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) -2.313.000
930 000 I Остали примици 420.000

931 000 Остали  примици 400.000
931 100 Примици на основу пореза на додату вриједност 300.000
931 200 Примици по основу депозита и кауција 100.000
931 300 Примици по основу аванса

938 000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 20.000

938 100
Примици за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда 
обавезног   социјалног  осгурања 20.000

630 000 II Остали издаци 2.733.000
631 000 Остали  издаци 2.593.000

631 100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 300.000
631 200 Издаци по основу депозита и кауција 100.000
631 300 Издаци по основу аванса 203.000
631 900 Остали  издаци 1.990.000

638 000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 140.000
638 100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти 140.000

**** И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 3.863.700
******* Неутрошена намјенска средства из ранијих година од посебних накнада за воде 600.000
******* Неутрошена намјенска средства из ранијих година од накнада за репродукцију ш 231.000

*******

Неутошена кредитна средства (кредит 5.500.000,00 КМ) за Пројекат главног колектора 
оборинских вода подручја Усора и пумпне станице Усора и изградња канализације по 
регулационом  плану  Усора. 587.400

*******
Неутрошена кредитна средства (кредит 5.500.000,00 КМ) за експропријацију земљишта 
корита ријеке Босне у циљу заштите града од поплава 1.250.000

*******

Неутрошена кредитна средства (кредит 5.500.000,00 КМ) за експропријацију земљишта 
за израду колектора оборинских вода подручја Усора и пумпне станице усора у циљу 
заштите града од поплава и оборинских  вода. 1.195.300
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАСИРАЊУ (Д+Ђ) 0



Страна  4 Број 4С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2020.ГОДИНУ

- БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАСИЈСКУ ИМОВИНУ
Економски  код О П И С

Ребаланс
буџета

за 2020.г.
1 2 3

БУЏЕТСКИ  ПРИХОДИ 43.446.000
710 000 Порески  приходи 24.430.050
711 000 Приходи од пореза на доходак и добит 4.000

711 113 Порез на приходе од пољопивреде и шумарства 4.000
713 000 Порези на лична примања и приходе од самосталне дјелатности 5.500.000

713 111 Порез на приходе самосталних дјелатности 600.000
713 113 Порез на лична примања 4.900.000

714 000 Порези на имовину 1.634.050
714 112 Порез на непокретности 1.600.000
714 211 Порез на наслеђе и поклоне 5.050
714 311 Порез на пренос непокретности и права 29.000

715 000 Порези на промет производа и услуга 32.000
715 110 Порез на промет производа 30.000
715 210 Порез на промет услуга 2.000
715 310 Акцизе

717 000 Индиректни порези дозначени од УИО 17.250.000
717 111 Индиректни порези дозначени од УИО 17.250.000

719 000 Остали  порески  приходи 10.000
719 113 Порез на добитеке од игара на срећу 4.000
719 119 Остали порески приходи 6.000

720 000 Непорески  приходи 17.003.950
721 000 Приходи од финансијеске и нефинансијске имовине 5.855.950

721 200 Приходи од закупа и ренте 5.855.000
721 222 Приходи од давања у закуп објеката града 2.000.000
721 223 Приходи од земљишне ренте 3.855.000

721 300 Приходи од камата на новчана средства на редовним трезорским рачунима 950
721 311 Приходи од камата на новчана средства на редовним трезорским рачунима 950

722 000 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавних услуга 10.938.000
722 100 Административне  накнаде  и таксе 300.000

722 121 Градске   административне  таксе 300.000
722 300 Комуналне накнаде и таксе 1.506.000

722 312 Комуналне таксе на фирму 850.000
722 315 Комуналне таксе за држање средстава за игру 1.000
722 317 Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван пословних просто 4.000
722 318 Комуналне таксе за кориштење рекламног паноа 1.000
722 319 Комуналне таксе за кориштење простора за паркирање 600.000
722 396 Комуналне таксе на остале предмете таксирања 50.000

722 400 Накнаде по разним основама 8.132.000
722 411 Накнаде за уређење грађевинског земљишта 6.250.000
722 421 Накнаде за коришћење путева 100.000
722 424 Накнаде за кориштење минералних сировина 200.000
722 425 Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта 80.000
722 435 Накнаде за кориштење шума и шумских земљишта 200.000
722 437 Накнаде за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својин 30.000
722 441 Општа  водопривредна  накнада 200.000
722 461 Накнада за кориштење комуналних добара од општег интереса 800.000
722 463 Накнаде за извађени материјал из водотока 72.000
722 467 Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара 200.000
711 491 Концесионе   накнаде

722 500 Приходи од пружања јавних услуга 1.000.000
722 521 Приходи градских органа управе 200.000
722 591 Властити приходи буџетских корисника града 800.000

723 000 Новчане  казне 10.000
723 121 Новчане казне- за прекршаје прописане актом СГ 10.000

729 000 Остали непорески приходи 200.000
729 124 Остали  непорески  приходи 200.000

730 000 Грантови 934.000
731 000 Грантови 934.000

731 121 Капитални грантови од међународних институција 900.000
731 129 Остали  капитални  грантови 34.000

780 000 Трансфери између или унутар јединице власти 1.078.000
787 000 Трансфери између различитих јединица власти 1.078.000

787 200 Трансфери  од ентитета 1.078.000
787 211 Трансфери од ентитета 1.050.000

787 300 Трансфери од јединица локалне самоуправе 28.000
787 311 Трансфери од јединица локалне самоуправе 28.000

ПРИМИЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.742.000
810 000 Примици  за  нефинансијску имовину 2.742.000
811 000 Примици за произведену сталну имовину 2.742.000

811 200 Примици за постројења и опрему 82.000
811 211 0490 Примици за моторна возила 82.000

813 000 Примици  за  непроизведену  сталну имовину 1.160.000
813 100 Примици  за земљиште 1.160.000

813 112 0490 Примици за градско грађевинско земљиште 1.160.000
814 000 Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји 1.500.000

814 111 0490 Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји 1.500.000

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 46.188.000



Број 4 Страна  5С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2020. ГОДИНУ 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Економски  код О П И С

Ребаланс
буџета

за 2020.г.
1 2 3

БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ 31.553.600
410 000 Текући расходи 31.353.600

411 000 Расходи за лична примања запослених 11.265.000
411 100 Расходи за бруто плате запослених 9.572.000
411 200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 1.540.000
411 300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 80.000
411 400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 73.000

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 7.145.400
412 100 Расходи по основу закупа 9.000
412 200 Расходи по основу утрошка енергије,комуналних,комуналних и др. услуга 1.411.900
412 300 Расходи за режијски материјал 446.000
412 400 Расходи за посебне намјене 29.500
412 500 Расходи за текуће одржавање 1.538.500
412 600 Расходи по основу путовања и смјештаја 144.600
412 700 Расходи за стручне услуге 742.000
412 800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 1.090.000
412 900 Остали   некласификовани  расходи 1.733.900

413 000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 1.272.200
413 300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 1.250.000
413 700 Расходи по основу интеркаларне камате 2.200
413 900 Расходи по основу затезних камата 20.000

414 000 Субвенције 520.000
414 100 Субвенције  јавним   предузећима 520.000

415 000 Грантови 7.521.000
415 200 Грантови у земљи 7.521.000

416 000 Дознаке на име социјалне заштите из буџета града 3.480.000
416 100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града 2.810.000
416 300 Дознаке пружаоцима услуге социјалне заштите из буџета града 670.000

418 000 Расаходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица вла 20.000
418 100 Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета 20.000

419 000 Расходи по судским рјешењима 100.000
419 100 Расходи по судским рјешењима 100.000

480 000 Трасфери између и унутар јединица власти 30.000
487 000 Трансфери  јединицама  локалне  самоуправе 30.000

487 200 Трансфери   ентитета 26.000
487 300 Трансфери  јединицама  локалне   самоуправе 1.000
487 400 Tрансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 2.000
487 900 Трансфери осталим јединицама власти 1.000

**** Буџетска  резерва 200.000
**** Буџетска  резерва 200.000

510 000 ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 30.806.170
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 27.670.470

511 100 Издаци за изградњу и прибаљање зграда и објеката 12.479.970
511 100 Издаци за куповину станова, пословних простора и гаража из кредита 7.330.000
511 200 Издаци за инвест. одржавање, реконст. и адап. зграда и објеката 6.880.800
511 300 Издаци за набавку постројења и опреме 825.200
511 400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 2.500
511 700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 152.000

513 000 Издаци за непроизведену сталну имовину 3.047.300
513 100 Издаци за прибављање земљишта 3.045.300
513 700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 2.000

516 000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 88.400
516 100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 88.400

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАСИЈСКУ ИМОВИНУ 62.359.770



Страна  6 Број 4С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2020. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

Економски  код О П И С
Ребаланс
буџета
за 2020.г.

1 2 3
ФИНАНСИРАЊЕ -14.752.000
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ -2.000

910 000 Примици  од  финансијске имовине 0
911 000 Примици  од  финансијске имовине 0

911 100 Примици од финансијске имовине 0
610 000 Издаци  за  финансијску имовину 2.000

611 100 Издаци  за  финансијску имовину 2.000
611 200 Издаци за акције и учешћа у капиталу 2.000

НЕТО  ЗАДУЖИВАЊЕ -14.750.000
920 000 I Примици од задуживања 29.373.070

921 000 Примици од узетих зајмова 29.373.070
921 200 Примици од узетих зајмова 16.703.070
921 200 Примици од узетих зајмова-рефинансирање дијела постојећих кредита 12.670.000

ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ -2.313.000
930 000 Остали  примици 420.000

931 000 Остали  примици 400.000
931 100 Примици по основу пореза на додатну вријденост 300.000
931 200 Примици по основу депозита и кауција 100.000
931 300 Примици по основу аванса

938 000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 20.000

938 100
Примици за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда 
обавезног   социјалног  осигурања 20.000

620 000 Издаци за отплату дугова 14.750.000
621 000 Издаци за отплату дугова 14.670.000

621 300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 2.000.000
621 300 Издаци за отплату главнице-пријевремена отплата кредита 12.670.000

628 000 Издаци за отплату главнице примљених зајмова примљених од ентитета 80.000
628 100 Издаци за отплату главнице примљених зајмова примљених од ентитета 80.000

630 000 Остали  издаци 2.733.000
631 000 Остали  издаци 2.593.000

631 100 Издаци по основу пореза на додатну вриједност 300.000
631 200 Издаци по основу депозита и кауција 100.000
631 300 Издаци по основу аванса 203.000
631 900 Остали  издаци 1.990.000

638 000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 140.000
638 100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти 140.000

РАСПОДЈЕЛА  СУФИЦИТА  ИЗ  РАНИЈИХ ПЕРИОДА



Број 4 Страна  7С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Oдјељак Група Класа О П И С
Ребаланс буџета

ЗУ/ИУза 2020.г.

1 2 3
01 Опште  јавне услуге 25.870.700 ЗУ

011
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални  послови,  спољни
послови

0111 Извршни и законодавни органи 24.336.500 ЗУ
016 Опште јавне услуге н.к.

0160 Опште јавне услуге н.к. 190.000 ЗУ
017 Трансакције везане за јавни дуг

0170 Трансакције везане за јавни дуг 1.272.200 ЗУ
017 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

0180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти 72.000 ЗУ
02 Одбрана 0
03 Јавни ред и сигурност 390.000 ЗУ

032 Услуге  противпожарне  заштите
0320 Услуге  противпожарне  заштите 390.000 ЗУ

04 Економски  послови 18.086.770
041 Општи економски, комерцијални и послови по питању рада

0412 Општи послови по питању рада 1.160.000 ЗУ
042 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов

0421 Пољопривреда 74.000 ЗУ
0422 Шумарство 25.000 ЗУ

044 Рударство,  производња  и изградња
0442 Производња 0 ЗУ
0443 Изградња 16.086.770 ЗУ

045 Транспорт
0451 Друмски  транспорт 1.523.000 ЗУ
0452 Водени  транспорт 700.000 ЗУ

049 Економски послови н.к.
0490 Економски послови н.к. -1.482.000 ЗУ

05 Заштита  животне средине 185.000 ЗУ
051 Управљање  отпадом

0510 Управљање  отпадом 180.000 ЗУ
055 ИиР  Заштита  животне средине

0550 ИиР Заштита животне средине 5.000 ЗУ
06 Стамбени и заједнички послови 3.030.000 ЗУ

061 Стамбени  развој
0610 Стамбени  развој 300.000 ЗУ

062 Развој  заједнице
0620 Развој  заједнице 850.000 ЗУ

063 Водоснабдијевање
0630 Водоснабдијевање 200.000 ЗУ

064 Улична  расвјета
0640 Улична  расвјета 685.000 ЗУ

066 Стамбени и заједнички послови н.к.
0660 Стамбени и заједнички послови н.к. 995.000 ЗУ

07 Здравство 368.000
074 Услуге  здравствене  заштите

0740 Услуге  здравствене  заштите 55.000 ИУ
076 Здравство  н.к.

0760 Здравство н.к. 313.000 ЗУ
08 Рекреација,  култура  и религија 4.373.000

081 Услуге спорта и рекреације
0810 Услуге спорта и рекреације 1.080.000 ИУ

082 Услуге  културе
0820 Услуге  културе 783.000 ИУ

083 Услуге  емитовања  и издаваштва
0830 Услуге емитовања и издаваштва 520.000 ЗУ

084 Религијске и друге заједничке услуге
0840 Религијске и друге заједничке услуге 1.990.000 ЗУ

09 Образовање 1.212.300
092 Средње  образовање

0922 Више средње образовање 1.212.300 ИУ
10 Социјална  заштита 5.902.000

101 Болест  и  хендикепираност
1012 Хендикепираност 950.000 ИУ

102 Старост
1020 Старост 50.000 ИУ

104 Породица и дјеца
1040 Породица и дјеца 1.922.000 ИУ

106 Становање
1060 Становање 120.000 ИУ

107 Социјално  искључење  н.к.
1070 Социјално искључење н.к. 2.190.000 ИУ

109 Социјална  заштита н.к.
1090 Социјална заштита н.к. 670.000 ЗУ

УКУПНО 59.417.770
Функционални код Функција Фонд 01

1 2 4
ЗУ 1. Заједничке услуге 51.055.470
ИУ 2.  Индивидуалне услуге 8.362.300
У К У П Н О (1+2) 59.417.770



Страна  8 Број 4С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
РЕБАЛАНС БУЏЕТА ПО КОРИСНИЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА 

КЛАСИФИКАЦИЈА

Економски  код О П И С
Ребаланс

буџета
за 2020.г.

1 2 3
Назив  потрошачке  јединице:  СКУПШТИНА ГРАДА
Број  потрошачке  јединице: 0028110

411 000 Расходи за лична примања 5.000
411 200 110 006 0111 Расходи по основу дневница за службена путовања 5.000

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 331.000
412 600 110 001 О111 Расходи по основу путовања и смјештаја 5.000
412 600 110 002 О111 Расходи по основу путовања и смјештаја одборници 5.000
412 900 110 003 О111 Расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима 320.000
412 900 110 005 O111 Расходи по основу репрезентације 1.000

СВЕГА 336.000
Назив потрошачке јединице: КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Број  потрошачке  јединице: 0028120

411 000 Расходи за лична примања 12.000
411 200 120 010 0111 Расходи по основу дневница за службена путовања 12.000

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 442.000
412 600 000 000 О111 Расходи по основу путовања и смјештаја 7.000
412 700 120 001 О111 Расходи за услуге информисања и медија 300.000
412 700 120 002 О111 Услуге штампања графичке обраде копирања и увезивања 10.000
412 900 120 004 О111 Расходи за стручно усавршавање запослених 3.000
412 900 120 005 О111 Расходи по основу организационих пријема, манифестација и слично 60.000
412 900 120 006 O111 Расходи по основу репрезентације 62.000

415 000 Грантови 10.000
415 200 120 009 О840 Средства за помоћ Синдикалној организацији органа  управе 10.000

СВЕГА 464.000
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ
Број  потрошачке  јединице: 0028195

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 320.000
412 500 000000 0111 Расходи за текуће одржавање 190.000
412 700 000000 0111 Расходи за стручне услуге -пројекат Демининирање 90.000
412 900 000000 0111 Расходи за стручно усавршавање 40.000

511 000 Издаци за производну сталну имовину 304.000

511 200 000000 0111
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката 84.000

511 300 000000 0111 Издаци за набавку опреме 220.000
СВЕГА 624.000
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

411 000 Расходи за лична примања 5.000
411 200 130 012 0111 Расходи по основу дневница за службена путовања 5.000

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 821.000
412 100 000 000 О111 Расходи по основу закупа 8.000
412 200 130 002 О111 Расходи по основу утрошка енергије 270.000
412 200 130 003 О111 Расходи за комуналне услуге 40.000
412 200 130 004 0111 Расходи  за  комуникационе  услуге 120.000
412 300 000 000 О111 Расходи за режијски материјал 110.000
412 500 000 000 О111 Расходи за текуће одржавање 90.000
412 600 130 005 О111 Расходи по основу путовања и смјештаја 8.000
412 600 130 006 О111 Расходи по основу утрошка горива 50.000
412 700 130 007 О111 Расходи за услуге финансијског посредовања 2.000
412 700 130 008 0111 Расходи за услуге осигурања 8.000
412 700 130 009 0111 Расходи за остале стручне услуге 90.000
412 900 130 001 О111 Остали   некласификовани  расходи 15.000
412 900 130 011 0111 Расходи по извршним Рј.пореске управе и осталих надлежних контрол.органа 10.000

419 000 Расходи по судским рјешењима 100.000
419 100 000 000 0111 Расходи по судским рјешењима 100.000

516 000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 5.000
516 100 000 000 0111 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 5.000

СВЕГА 931.000
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Економски  код О П И С
Ребаланс

буџета
за 2020.г.

1 2 3
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број  потрошачке  јединице: 0028140

410 000 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ ОСИМ  РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ  КАРАКТЕРА 10.268.200
411 000 Расходи за лична примања 8.591.000

411 100 000 000 О111 Расходи за бруто плате 7.402.000
411 200 000 000 О111 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по ос 1.111.000
411 300 000 000 0111 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 20.000
411 400 000 000 0111 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 58.000

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 355.000
412 900 140 001 0111 Остали   некласификовани  расходи 15.000
412 900 140 002 0111 Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 150.000
412 900 140 003 0160 Средства за финансирање Градске изборне комисије 190.000

413 000 Расходи  финансирања  и  други фин.трошкови 1.272.200
413 300 000 000 О170 Расходи по основу камата 1.250.000
413 700 000 000 0170 Трошкови   сервисирања  кредита 2.200
413 900 000 000 0170 Расходи по основу затезних камата 20.000

418 000 Расходи по основу камата на зајмове промљене од ентитета 20.000
418 100 000 000 0111 Расходи по основу камата на зајмове промљене од ентитета 20.000

487 000 Трансфери  јединицама  локалне  самоуправе 30.000
487 200 140 004 0111 Трансфери   ентитету 12.000

487 200 000 000 0111
Трансфери по основу Закона о фонду солидарности за дијагностику и лијечење 
обољења, стања и повреда дјеце у иностранству 14.000

487 300 000 000 0111 Трансфери  јединицама  локалне   самоуправе 1.000
487 400 000 000 0111 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 2.000
487 900 000 000 0111 Трансфери осталим јединицама власти 1.000

510 000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 7.804.000
511 000 Издаци за производну сталну имовину 7.702.000

511 100 000 000 О111 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 70.000

511 100 140 005 О111
Издаци за куповину станова, пословних простора и гаража из кредита
15.000.000,00 и 10.000.000,00 7.330.000

511 200 000 000 О111
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцијуи адаптацију зграда и објеката.

50.000
511 300 000 000 О111 Издаци за набавку постројења и опреме 250.000
511 700 000 000 0111 Издаци за нематеријалну произведену имовину 2.000

513 000 Издаци за непроизводну сталну имовину 102.000
513 100 000 000 O111 Издаци за прибављање земљишта 100.000
513 700 000 000 0111 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 2.000

611 000 Издаци за хартије од вриједности 2.000
611 200 000 000 Издаци за акције и учешће у капиталу 2.000

621 000 Издаци за отплату дугова 14.670.000
621 300 000 000 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 2.000.000
621 300 140 006 Издаци за отплату главнице-пријевремена отплата кредита кредит 15.000.000 12.670.000

628 000 Издаци за отплату главнице примљених зајмова примљених од ентитета 80.000
628 100 000 000 Издаци за отплату главнице примљених зајмова примљених од ентитета 80.000

631 000 О с т а л и  и з д а ц и 2.590.000
631 100 000 000 Издаци по основу пореза на додату вриједност 300.000
631 200 000 000 Издаци по основу депозита и кауција 100.000
631 300 000 000 Издаци по основу аванса 200.000
631 900 000 000 Издаци по основу повраа више или погрешно уплаћених јавних прихода 100.000
631 900 000 000 Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијег периода 1.890.000

638 000
О с т а л и и з д а ц и и з т р а н с а к ц и ј а  и з м е ђ у  и л и  у н у т а  р
ј е д и н и ц а  в л а с т и 70.000

638 100 000 000
Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда 
обавезног   социјалног  осгурања 60.000

638 100 000 000 Издаци по основу рефундирања новчаних средстава по основу КО од ПУ 10.000
СВЕГА 35.484.200



Страна  10 Број 4С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К

Економски  код О П И С
Ребаланс

буџета
за 2020.г.

1 2 3
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА БОРАЧКО -ИНВАЛИДСКУ
Број  потрошачке  јединице: 0028180

410 000 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ ОСИМ  РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ  КАРАКТЕРА
412 000 Расходи по основу коришћења роба и усуга 15.000

412 500 000 000 0451 Расходи за текуће одржавање 10.000
412 700 000 000 0111 Расходи за стручне услуге 5.000

415 000 Грантови 355.000
415 200 180 003 О840 Средства за финансирање градске борачке организације 200.000
415 200 180 004 О820 Средства за учешће у финансирању изградње спомен обиљежја 50.000

415 200 180 006 0840
Грантови организацијама и удржењима из области борачке и инвалидске 
заштите,погинулих и заробљених бораца и несталих цивила. 95.000

415 200 180 005 0840 Сред. за фин.Орг породица пог.и заробљ.бораца и  нест.цивила 10.000
416 000 Дознаке на име социјалне заштите 200.000

416 100 180 001 1012 Средства за финансирање допунских права бораца 100.000
416 100 180 002 1012 Помоћи породицама палих бораца,РВИ и цивилних жртава рата 100.000

510 000 ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 200.000

511 100 000 000 O111 Програм стамбеног збрињавања ППБ и РВИ од прве до четврте категорије 200.000
511 200 000 000 0111 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 0

СВЕГА 770.000
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, ОБНОВУ И
РАЗВОЈ
Број  потрошачке  јединице: 0028190

410 000 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ  ОСИМ  РАСХОДА  ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА
412 000 Расходи по основу коришћења роба и усуга 10.000

412 500 000 000 0451 Расходи за текуће одржавање 5.000
412 700 000 000 0111 Расходи за стручне услуге 5.000

415 000 Грантови 170.000
415 200 190 002 1060 Средства за учешће у заједничким пројектима међународних организација 50.000

415 200 190 004 0620
Улагања у капиталне пројекте из Програма активности рјешавања проблематике 
избјеглог и расељеног становништва и повратника 50.000

415 200 190 005 0620 Средства за фин.Регионалног удружења избјеглих и расељених лица 50.000
415 200 190 008 1070 Подршка повратку расељеног хрватског становништва 20.000

416 000 Дознаке на име социјалне заштите 50.000
416 100 190 001 1070 Текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима и  повратницима 10.000
416 100 190 003 1060 Средства за алтернативни смјештај 40.000

510 000 ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 504.400

511 100 190 010 0443 Изградња 21 ст.јед.повратника хрватске националности- кредит 4.000.000 354.400
511 100 190 006 0111 Издаци за изградњу и прибављање вод. и канализације 30.000
511 200 190 007 0111 Средства за учешће у капиталним пројектима међун.организ 20.000

511 200 190 009 0111
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката

100.000
СВЕГА 734.400
Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Број  потрошачке  јединице: 00280151

410 000 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ ОСИМ  РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ  КАРАКТЕРА
412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 44.000

412 500 000 000 0451 Расходи за текуће одржавање 10.000
412 700 151 001 O421 Средства за финансирање противградне заштите 24.000
412 700 151 002 O422 Средства за одржавање и репродукцију приватних шума 5.000
412 700 151 003 0111 Остале  стручне  услуге 5.000

414 000 Субвенције 120.000
414 100 000 000 0830 Средства за учешће у финансирању подстицаја у пољопривреди 120.000

415 000 Грантови 58.000
415 200 151 004 O760 Средства за помоћ у изградњи противградних станица 8.000
415 200 151 005 О421 Подршка - грантови привредним активностима на руралном подручју 50.000

510 000 ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 0

511 200 000 000 0111
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката

0
СВЕГА 222.000

Назив потрошачке јединице: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, 
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ  И  ЛОКАЛНИ  ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Број  потрошачке  јединице: 00280161
ТЕКУЋИ  РАСХОДИ ОСИМ  РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ  КАРАКТЕРА

412 000 Расходи за услуге одржавања јавних површина 70.000
412 700 000 000 0111 Расходи за стручне услуге 20.000
412 800 161 001 0510 Расходи за услуге одржавања јавних површина 30.000
412 800 161 002 0550 Расходи за услуге одржавања заштите животне средине 5.000
412 900 000 000 0111 Расходи по основу организације манифестација 15.000

415 000 Грантови 50.000
415 200 000 000 0840 Грантови у земљи 50.000

511 000 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 33.000
511 100 000 000 0443 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 23.000

511 200 000 000 0443
Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката

10.000
СВЕГА 153.000



Број 4 Страна  11С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К

Економски  код О П И С
Ребаланс

буџета
за 2020.г.

1 2 3
Назив потрошачке јединице: ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА
Број  потрошачке  јединице: 00280125

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 168.000
412 200 000 000 0320 Расходи по основу утрошка енергије 79.000
412 200 000 000 0320 Расходи за комуналне услуге 14.000
412 200 000 000 0320 Расходи  за  комуникационе  услуге 5.000
412 300 000 000 0320 Расходи за режијски материјал 2.000
412 400 000 000 0320 Расходи за материјал за посебне намјене 6.000
412 500 000 000 0320 Расходи за текуће одржавање 20.000
412 600 000 000 0320 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.000
412 600 000 000 0320 Расходи по основу утрошка горива 15.000
412 700 000 000 0320 Расходи за стручне услуге 11.000
412 900 000 000 0320 Остали   некласификовани  расходи 15.000

510 000 ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 202.000

511 200 000 000 О320 Реконструкција  и  инвестиционо   одржавање 1.000
511 300 000 000 О320 Набавка  опреме 200.000
511 400 000 000 0320 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 1.000

516 000 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 20.000
516 100 000 000 0320 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 20.000

СВЕГА 390.000
Назив потрошачке јединице :МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Број  потрошачке  јединице: 0028200

412 000 Расходи по основу коришћења роба и усуга 74.000
412 200 000 000 0180 Расходи по основу утрошка енергије 1.000
412 200 000 000 0180 Расходи за комуналне услуге 8.000
412 300 000 000 0180 Расходи за режијски материјал 1.000
412 500 000 000 0180 Расходи за текуће одржавање 60.000
412 600 000 000 0180 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.000
412 700 000 000 0111 Расходи за стручне услуге 1.000
412 700 000 000 0111 Услуге штампања графичке обраде копирања и увезивања 1.000
412 900 000 000 0180 Остали   некласификовани  расходи 1.000

СВЕГА 74.000
Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Број  потрошачке  јединице: 0028300

410 000 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ  ОСИМ  РАСХОДА  ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА
411 000 Расходи за лична примања 889.000

411 100 000 000 О111 Расходи за бруто плате 775.000
411 200 000 000 О111 Расходи за бруто накнаде трошкова и oосталих личних примања запослених 104.000
411 300 000 000 0111 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 5.000
411 400 000 000 0111 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 5.000

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 207.200
412 200 000 000 О111 Расходи по основу утрошка енергије 46.000
412 200 000 000 О111 Расходи за комуналне услуге 6.000
412 200 000 000 0111 Расходи  за  комуникационе  услуге 67.200
412 300 000 000 О111 Расходи за режијски материјал 12.000
412 500 000 000 О111 Расходи за текуће одржавање 10.000
412 600 000 000 О111 Расходи по основу путовања и смјештаја 5.000
412 600 000 000 О111 Расходи по основу утрошка горива 5.000
412 700 000 000 О111 Расходи за стручне услуге 6.000
412 900 000 000 О111 Остали   некласификовани  расходи 50.000

416 000 Дознаке на име социјалне заштите 2.830.000
416 100 300 011 1070 Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите 2.100.000
416 100 300 013 1070 Новчане помоћи социјално угроженим лицима 60.000

416 300 300 012 1090
Трошкови смјештаја социјално угрожених и незбринутих у установе и социјалне 
здравствене   заштите 670.000

510 000 ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 11.000

511 200 000 000 О111
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката

1.000
511 300 000 000 О111 Набавка  опреме 10.000

516 000 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 50.000
516 100 000 000 0111 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 50.000

638 100 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 10.000
638 100 Издаци из накнада плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда 10.000

СВЕГА 3.997.200
Назив потрошачке јединице: ГИМНАЗИЈА “ ЈОВАН ДУЧИЋ”
Број  потрошачке  јединице: 0815038

410 000 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ ОСИМ  РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ  КАРАКТЕРА
411 000 Расходи за лична примања 11.500

411 200 000 000 0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и oосталих личних примања запослених 11.000
411 200 000 000 0922 Расходи по основу дневница 500

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 119.000
412 200 000 000 0922 Расходи по основу утрошка енергије 80.000
412 200 000 000 0922 Расходи за комуналне услуге 10.000
412 200 000 000 0922 Расходи  за  комуникационе  услуге 2.500
412 300 000 000 0922 Расходи за режијски материјал 7.000
412 500 000 000 0922 Расходи за текуће одржавање 6.000
412 600 000 000 0922 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.500
412 600 000 000 0922 Расходи по основу утрошка горива 500
412 700 000 000 0922 Расходи за стручне услуге 5.000
412 900 000 000 0922 Остали   некласификовани  расходи 6.500

510 000 ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 1.000

511 300 000 000 0922 Набавка  опреме 1.000



Страна  12 Број 4С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К

Економски  код О П И С
Ребаланс

буџета
за 2020.г.

1 2 3
Назив потрошачке јединице:  ЕКОНОМСКА ШКОЛА
Број  потрошачке  јединице: 0815039

410 000 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ ОСИМ  РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ  КАРАКТЕРА
411 000 Расходи за лична примања 12.000

411 200 000 000 0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и oосталих личних примања запослених 10.000
осталих личних примања запослених

411 200 000 000 0922 Расходи по основу дневница 2.000
412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 120.000

412 200 000 000 0922 Расходи по основу утрошка енергије 58.000
412 200 000 000 0922 Расходи за комуналне услуге 9.000
412 200 000 000 0922 Расходи  за  комуникационе  услуге 9.000
412 300 000 000 0922 Расходи за режијски материјал 9.500
412 500 000 000 0922 Расходи за текуће одржавање 8.500
412 600 000 000 0922 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.000
412 600 000 000 0922 Расходи по основу утрошка горива 2.500
412 700 000 000 0922 Расходи за стручне услуге 10.500
412 900 000 000 0922 Остали   некласификовани  расходи 11.000

510 000 ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 4.000

511 300 000 000 О922 Набавка  опреме 4.000
516 000 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 1.500

516 100 000 000 0922 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 1.500
СВЕГА 137.500
Назив потрошачке јединице: МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
Број  потрошачке  јединице: 0815040

410 000 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ  ОСИМ  РАСХОДА  ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА
411 000 Расходи за лична примања 15.000

411 200 000 000 0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и oосталих личних примања запослених 13.500
411 200 000 000 0922 Расходи по основу дневница 1.500

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 111.600
412 100 000 000 0922 Трошкови  закупа 1.000
412 200 000 000 0922 Расходи по основу утрошка енергије 62.000
412 200 000 000 0922 Расходи за комуналне услуге 11.000
412 200 000 000 0922 Расходи  за  комуникационе  услуге 5.000
412 200 000 000 0922 Расходи за услуге превоза ученика 2.500
412 300 000 000 0922 Расходи за режијски материјал 7.000
412 400 000 000 0922 Расходи за посебне намјене 3.500
412 500 000 000 0922 расходи за одржавање зграде 1.500
412 500 000 000 0922 Расходи за текуће одржавање 1.500
412 600 000 000 0922 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.000
412 600 000 000 0922 Расходи по основу утрошка горива 200
412 700 000 000 0922 Расходи за стручне услуге 7.400
412 900 000 000 0922 Остали   некласификовани  расходи 7.000

510 000 ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 3.000

511 200 000 000 Издаци за инвестиционо одржавање 0
511 300 000 000 О922 Набавка  опреме 3.000

516 000 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 100
516 100 000 000 0922 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 100

СВЕГА 129.700
Назив  потрошачке  јединице:  ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Број  потрошачке  јединице: 0815041
ТЕКУЋИ  РАСХОДИ ОСИМ  РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ  КАРАКТЕРА

411 000 Расходи за лична примања 18.000
411 200 000 000 0922 Расходи за бруто накнаде трошкова  и осталих личних  примања  запослених 17.000
411 200 000 000 0922 Расходи по основу дневница 1.000

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 119.700
412 200 000 000 0922 Расходи по основу утрошка енергије 58.000
412 200 000 000 0922 Расходи за комуналне услуге 10.000
412 200 000 000 0922 Расходи  за  комуникационе  услуге 6.000
412 300 000 000 0922 Расходи за режијски материјал 10.000
412 500 000 000 0922 Расходи за текуће одржавање 5.000
412 600 000 000 0922 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.000
412 600 000 000 0922 Расходи по основу утрошка горива 700
412 700 000 000 0922 Расходи за стручне услуге 14.000
412 900 000 000 0922 Остали   некласификовани  расходи 14.000

510 000 ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 5.000

511 300 000 000 0922 Набавка  опреме 5.000
516 000 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 800

516 100 000 000 0922 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 800
СВЕГА 143.500
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Економски  код О П И С
Ребаланс

буџета
за 2020.г.

1 2 3
Назив потрошачке јединице: САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА
Број  потрошачке  јединице: 0815042

410 000 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ ОСИМ  РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ  КАРАКТЕРА
411 000 Расходи за лична примања 19.000

411 200 000 000 0922 Расходи за бруто накнаде трошкова и oосталих личних примања запослених 18.000
411 200 000 000 0922 Расходи по основу дневница 1.000

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 133.500
412 200 000 000 0922 Расходи по основу утрошка енергије 58.000
412 200 000 000 0922 Расходи за комуналне услуге 10.000
412 200 000 000 0922 Расходи  за  комуникационе  услуге 10.000
412 300 000 000 0922 Расходи за режијски материјал 12.000
412 500 000 000 0922 Расходи за текуће одржавање 9.000
412 600 000 000 0922 Расходи по основу путовања и смјештаја 4.500
412 600 000 000 0922 Расходи по основу утрошка горива 1.000
412 700 000 000 0922 Расходи за стручне услуге 9.000
412 900 000 000 0922 Остали   некласификовани  расходи 20.000

510 000 ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 10.000

511 300 000 000 0922 Набавка  опреме 10.000
516 000 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 1.000

516 100 000 000 0922 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 1.000
631 900 Остали  издаци

СВЕГА 163.500
Назив потрошачке јединице: УГОСТИТЕЉСКА И ТРГОВИНСКА ШКОЛА
Број  потрошачке  јединице: 0815043

410 000 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ ОСИМ  РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ  КАРАКТЕРА
411 000 Расходи за лична примања 13.000

411 200 000 000 0922 Расходи за бруто накнаде трошкова  и осталих личних  примања  запослених 11.000
411 200 000 000 0922 Расходи по основу дневница 2.000

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 112.300
412 200 000 000 0922 Расходи по основу утрошка енергије 57.000
412 200 000 000 0922 Расходи за комуналне услуге 10.000
412 200 000 000 0922 Расходи  за  комуникационе  услуге 5.000
412 300 000 000 0922 Расходи за режијски материјал 8.000
412 500 000 000 0922 Расходи за текуће одржавање 5.000
412 600 000 000 0922 Расходи по основу путовања и смјештаја 3.000
412 600 000 000 0922 Расходи по основу утрошка горива 800
412 700 000 000 0922 Расходи за стручне услуге 7.200
412 900 000 000 0922 Остали   некласификовани  расходи 16.300

510 000 ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 5.000

511 300 000 000 0922 Набавка  опреме 5.000
516 000 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 800

516 100 000 000 0922 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 800
СВЕГА 131.100
Назив потрошачке јединице: ДЈЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ “МАЈКЕ ЈУГОВИЋ”
Број  потрошачке  јединице: 0028401

410 000 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ  ОСИМ  РАСХОДА  ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА
411 000 Расходи за лична примања 1.300.000

411 100 000 000 1040 Расходи за бруто плате 1.080.000
411 200 000 000 1040 Расходи за бруто накнаде трошкова и oосталих личних примања запослених 165.000
411 300 000 000 1040 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 50.000
411 400 000 000 1040 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 5.000

412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 447.100
412 200 000 000 1040 Расходи по основу утрошка енергије 115.200
412 200 000 000 1040 Расходи за комуналне услуге 23.400
412 200 000 000 1040 Расходи  за  комуникационе  услуге 5.600
412 300 000 000 1040 Расходи за режијски материјал 250.000
412 500 000 000 1040 Расходи за текуће одржавање 12.000
412 600 000 000 1040 Расходи по основу путовања и смјештаја 3.400
412 600 000 000 1040 Расходи по основу утрошка горива 3.000
412 700 000 000 1040 Расходи за стручне услуге 17.400
412 900 000 000 1040 Остали   некласификовани  расходи 17.100

510 000 ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 19.200

511 200 1040
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију пословних 
објекат и простора 14.000

511 300 000 000 1040 Набавка  опреме 5.200
516 000 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 5.700

516 100 000 000 1040 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 5.700
631 000 Издаци по основу аванса 3.000

631 300 Издаци по основу аванса 3.000
638 000 Остали издаци из трансакција између и унутар јединица власти 50.000

638 100
Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда 
обавезног   социјалног  осгурања 50.000
СВЕГА 1.825.000
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Економски  код О П И С
Ребаланс

буџета
за 2020.г.

1 2 3
Назив потрошачке јединице: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
Број  потрошачке  јединице: 0818038

410 000 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ ОСИМ  РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ  КАРАКТЕРА
411 000 Расходи за лична примања запослених 3.500

411 200 000 000 0820 Расходи по основу дневница 3.500
412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 90.000

412 200 000 000 0820 Расходи по основу утрошка енергије 40.000
412 200 000 000 0820 Расходи за комуналне услуге 5.000
412 200 000 000 0820 Расходи  за  комуникационе  услуге 8.500
412 300 000 000 0820 Расходи за режијски материјал 8.500
412 500 000 000 0820 Расходи за текуће одржавање 2.000
412 600 000 000 0820 Расходи по основу путовања и смјештаја 5.500
412 700 000 000 0820 Расходи за стручне услуге 12.500
412 900 000 000 0820 Остали   некласификовани  расходи 8.000

510 000 ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 37.500

511 200 000 000 0820 Издаци за инвестиционо одржавање , реконструкција зграде 16.000
511 300 000 000 0820 Набавка  опреме 20.000
511 400 000 000 0820 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 1.500

516 000 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 1.500
516 100 000 000 0820 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 1.500

СВЕГА 132.500
Назив потрошачке јединице: РЕГИОНАЛНИ МУЗЕЈ
Број  потрошачке  јединице: 0818039

410 000 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ ОСИМ  РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ  КАРАКТЕРА
411 000 Расходи за лична примања 2.000

411 200 000 000 0820 Расходи за бруто накнаде трошкова и oосталих личних примања запослених 2.000
412 000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 32.500

412 200 000 000 0820 Расходи по основу утрошка енергије 6.000
412 200 000 000 0820 Расходи за комуналне услуге 2.000
412 200 000 000 0820 Расходи  за  комуникационе  услуге 2.000
412 300 000 000 0820 Расходи за режијски материјал 4.000
412 500 000 000 0820 Расходи за текуће одржавање 2.000
412 600 000 000 0820 Расходи по основу путовања и смјештаја 6.500
412 700 000 000 0820 Расходи за стручне услуге 5.000
412 900 000 000 0820 Остали   некласификовани  расходи 5.000

510 000 ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 2.000

511 300 000 000 0820 Набавка  опреме 2.000
516 000 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 500

516 100 000 000 0820 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 500
СВЕГА 37.000
Назив потрошачке јединице: ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ
Број  потрошачке  јединице: 0028510

410 000 ТЕКУЋИ  РАСХОДИ ОСИМ  РАСХОДА ОБРАЧУНСКОГ  КАРАКТЕРА
411 000 Расходи за лична примања 369.000

411 100 000 000 0820 Расходи за бруто плате 315.000
411 200 000 000 0820 Расходи за бруто накнаде трошкова и oосталих личних примања запослених 44.000
411 300 000 000 0820 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 5.000
411 400 000 000 0820 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 5.000

412 000 0820 Расходи по основу коришћења роба и услуга 155.500
412 200 000 000 0820 Расходи по основу утрошка енергије 40.000
412 200 000 000 0820 Расходи за комуналне услуге 5.000
412 200 000 000 0820 Расходи  за  комуникационе  услуге 5.000
412 300 000 000 0820 Расходи за режијски материјал 5.000
412 500 000 000 0820 Расходи за текуће одржавање 6.000
412 600 000 000 0820 Расходи по основу путовања и смјештаја 1.000
412 600 000 000 0820 Расходи по основу утрошка горива 2.500
412 700 000 000 0820 Расходи за стручне услуге 11.000
412 900 000 000 0820 Остали   некласификовани  расходи 72.000
412 900 000 000 0820 Трошкови  културних  догађања 8.000

510 000 ИЗДАЦИ  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
511 000 Издаци за произведену сталну имовину 5.000

511 300 000 000 0820 Набавка  опреме 5.000
516 000 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 1.000

516 100 000 000 0820 Издаци за залихе материјала, роба ситног инвентара 1.000
638 100 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 10.000

638 100 Издаци из накнада плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда 10.000
СВЕГА 540.500
Број  потрошачке  јединице: 9999999

372 200 Буџетска  резерва 200.000
СВЕГА БУЏЕТСКИ РАСХОДИ - БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 79.844.770
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На основу члана 33. Закона о буџетском сис-

тему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12, 52/14,103/15 
и 15/16), члана 39. став 2 тачка 3. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број: 97/16) ,  члана 35. став 
2 тачка 2. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17) и члана 128. 
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), 
Скупштина Града, на сједници одржаној дана 
09.06.2020. године, донијела  је

О д л у к у 
о извршењу Ребаланса буџета Града 

Добој за 2020. годину

Члан 1.

Овом одлуком се прописује начин извр-
шења Ребаланса буџета Града Добој за 2020. 
годину у износу од 79.844.770,00 КМ (у даљем 
тексту: Буџет).

Све одлуке које се односе на Буџет морају 
бити у складу са Законом о буџетском систему 
Републике Српске, Законом о трезору и овом 
Одлуком.

Ова одлука се односи на буџетске корисни-
ке који се у цјелости или дјелимично финанси-
рају из Буџета.

Члан 2.

Приходи буџета утврђени су сходно члану 
8., 9. и 10. Закона о буџетском систему Репу-
блике Српске. 

Сви јавни приходи, укључујући и власти-
те приходе које буџетски корисници остваре 
вршењем дјелатности (редовна, допунска, до-
нације и сл.) су такође приходи Буџета који 
морају бити распоређени у биласну буџета и 
исказани по изворима из којих потичу.

Сви расходи буџетских корисника морају 
бити утврђени у буџету и уравнотежени са 
приходима.

Приходе од донација (грантова) буџетски 
корисници могу користити, у складу са чла-
ном 10. Закона о буџетском систему Републи-
ке Српске, у износу 100% (ФОНД 03 – Фонд 
грантова).

Властите приходе (приходе републичких 
органа и организација) могу, у складу са чла-
ном 10. Закона о буџетском систему Републике 
Српске (ФОНД 02 – Фонд прихода по посеб-
ним прописима), користити у износу од 100%, 
институције средњег образовања. 

Члан 3.

Одјељење за финансије управља и контро-
лише прилив и одлив новчаних средстава пре-
ма усвојеном Буџету.

Члан 4.

Корисници буџетских средстава дужни су 
средства утврђена у Буџету користити руково-
дећи се начелима рационалности и штедње.

Члан 5.

Корисници буџетских средстава су обавез-
ни да поднесу одјељењу за финансије своје 
кварталне финансијске планове за извршење 
Буџета петнаест дана прије почетка сваког 
квартала.

Одјељење за финансије даје сагласност 
буџетским корисницима на поднесене квар-
талне финансијске планове за извршење буџе-
та, а у складу са процјењеним оставрењем 
буџетских средстава за исти период фискалне 
године. 

Ако корисник буџета не поднесе квартални 
финансијски план у року из става 1. овог члана, 
квартални финансијски план за тог буџетског 
корисника одређује Одјељење за финансије. 

Укупан износ свих кварталних финан-
сијских планова за извршење буџета сваког 
буџетског корисника мора бити једнак износу 
усвојеног годишњег буџета за сваког буџет-
ског корисника. 

Члан 6.

Трезор града врши пренос средстава за 
извршење обавеза по основу расхода Буџета 
искључиво на основу образаца за трезорско 
пословање буџетских корисника.

Обавезе буџетских корисника у систем тре-
зора уносе се на основу образаца за трезорско 
пословање буџетских корисника, које сачиња-
вају и за које је одговоран буџетских корисник.
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Подаци унесени у обрасце за трезорско 

пословање буџетских корисника морају бити 
сачињени на основу вјеродостојних књиговод-
ствених докумената којима располаже или је 
дужан располагати буџетски корисник.

Документима из предходног става сматрају 
се;

 - обрачунске листе плата и накнада,
 - понуде, предрачуни и уговори,
 - рачуни за набавку средстава, материјала, 

роба и услуга,
 - одлуке и рјешења надлежних органа из 

којих проистичу финансијске обавезе и 
 - остали финансијски документи.

Члан 7.

Корисници буџетских средстава могу ст-
варати обавезе и користити средства само за 
намјене предвиђене Буџетом и то до износа 
који је планиран, а у складу са расположивим 
средствима.

За тачност књиговодствених исправа, ин-
терне контролне поступке којима подлијежу 
те исправе јер  за вјеродостојан унос исправа 
у обрасце за трезорско пословање одговара 
буџетски корисник.

Члан 8.

Одјељење за финансије сачињава мјесечне 
финансијеске планове буџетске потрошње у 
складу са остварењем прилива буџетских сред-
става за претходни мјесец.

Одјељење за финансије извјештава буџетске 
кориснике о висини буџетских средстава која 
им се стављају на располагање мјесечним фи-
нансијским планом , најкасније до 5. у текућем 
мјесецу.

Уколико се укаже потреба за сезонским ко-
риштењем средстава, буџетски корисници из 
става 2. овог члана дужни су да писаним за-
хтјевом траже измјену достављеног мјесечног 
финансијског плана и то најкасније три дана 
прије почетка мјесеца.

Члан 9.

Градоначелник може, по приједлогу Начел-
ника Одјељења за финансије, средства рас-
поређена буџетом града прераспоређивати у 

овиру једне потрошачке јединице и између 
потрошачких јединица.

Прераспоређивање између потрошачких 
јединица  се може вршити до износа од 5% у 
односу на укупно усвојена средства јединице 
којој се средства умањују.

Градоначелник је обавезан да квартално из-
вјештава Скупштину Града о извршеној пре-
расподјели средстава из става 1. овог члана.

Изузетно од става 1.овог члана, не може се 
вршити :

а) прерасподјела буџетских средстава на 
расходе за лична примања,

б) прерасподјела буџетских средстава 
са расхода за бруто плате без сагласности     
Скупштине града и

в) прерасподјела буџетских средстава за су-
финансирање пројеката.

Члан 10.

Распоред средстава буџетске резерве врши 
се у складу са чланом 43. Закона о буџетском 
систему Републике Српске и Одлуком о ут-
врђивању критерија и намјене трошења сред-
става буџетске резерве (Службени гласник 
општине Добој број 9/08).

Средства буџетске резерве  користе се на ос-
нову одлуке Градоначелника.

Градоначелник је обавезан квартално из-
вјештавати Скупштину Града о кориштењу 
средстава буџетске резерве.

Члан 11.

Исплата плата и осталих личних примања 
буџетских корисника врши се преносом сред-
става са Јединственог рачуна Трезора на те-
куће рачуне запослених у одговарајућим бан-
кама или другим овлаштеним организацијама 
за платни промет.

Буџетски корисници су дужни да све по-
датке о броју запослених, обрачунатим нето 
личним примањима, обрачунатим порезима и 
доприносима за сваког запосленог или друго 
лице, појединачно или збирно доставе Одсјеку 
за Трезор и то електронским путем или на спе-
цификацијама од 10-ог у мјесецу за предходни 
мјесец.
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Члан 12.

Обавезе по износу расхода Буџета ће се из-
вршавати према следећим приоритетима:

1) Обавезе по онову отплате кредита, у из-
носима који су доспјели за плаћање.

2) Средства за нето плате и доприносе на 
нето плате.

3) Средства за социјалну заштиту и остала 
примања.

4) Средства за обавезе према добављачима 
за робу, материјал и услуге.

5) Средства за обавезе према добављачима 
за инвестиције и инвестиционо одржавање.

6) Средства за остале обавезе.

Члан 13.

Буџетски корисници су дужни да се у по-
ступку набавке роба, материјала и вршења 
услуга придржавају одредаба Закона о јавним 
набавкама БиХ, као и процедура о обавезној 
примјени модула набавки прописаног Упут-
ством о форми, садржају и начину попуња-
вања образаца за трезорско пословање.

Одјељење за финансије обуставиће унос 
обавеза и плаћања за која претходно није про-
ведена процедура из става 1. овог Члана.

Члан 14.

Градоначелник је Скупштини града под-
нијети квартални, полугодишњи и годишњи 
извјештај о извршењу буџета у законском року.

Члан 15.

За извршење буџета Градоначелник је   од-
говоран  Скупштини града.

Члан 16.

За тачност финансијских извјештаја одго-
ворни су Градоначелник и Начелник одјељења 
за финансије.

Члан 17.

Контрола намјенског кориштења и утроша-
ка буџетских средстава, као и поступања ко-
рисника буџетских средстава врши се у складу 
са одредбама Закона о буџетском систему Ре-
публике Српске.

Члан 18.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-134/20 
Добој, 09.06.2020. године

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), члана 35. Стату-
та Града Добој („Службени гласник Града До-
бој“, број 01/17) и члана 75. и 128. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 01/17), Скупшти-
на Града Добој  на сједници одржаној дана 
09.06.2020. године, донијела  је

О Д Л У К У 
о ангажовању новчаних средстава 

Члан 1.

Одобрава се ангажовање  новчаних средста-
ва у износу од 50.000,00 КМ,  AД „ДОБОЈИН-
ВЕСТ“ Добој, на име помоћи у санирању 
штете узрокаване пандемијом корона вирус 
(COVID -19).

Члан 2. 

Задужује се Одјељење за финансије за реа-
лизацију ове Одлуке.

Члан 3.

Реализација ове Одлуке извршиће се прено-
сом средстава на жиро рачун AД „ДОБОЈИН-
ВЕСТ“ Добој.
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Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-135/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На  основу  члана  80. став 1.  Закона  о уређе-
ну простора и грађењу  („Сл. гласник РС“, број 
40/13, 2/15, 106/15, 3/16, 104/18 и 84/19 ), члана 
39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоу-
прави („Сл. гласник РС“, број 97/16),  члана   
76. Статута  града Добој („Сл. гласник града 
Добој“, број 1/17) и члана 128. став 1. Послов-
ника Скупштине града Добој („Сл. гласник 
града Добој“, број 1/17), Скупштина града До-
бој, на сједници одржаној 09.06.2020. године, 
донијела  је

ОДЛУКУ 
о допуни Одлуке о уређењу простора 

и грађевинском земљишту

I

У Одлуци о уређењу простора и грађевин-
ском земљишту  (“Сл. гласник града Добој“, 
број 1/14 и 3/19) у члану 28 А. у ставу 1. на 
крају текста послије израза „30 %“ ставља се 
зарез и додаје текст: „а рок за плаћање је 15 
(петнаест) дана након правоснажности рје-
шења.

II

У осталом дијелу одлука остаје на снази.

III

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања  у „Службеном гласнику 
града Добој”.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-136/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу  члана 50. став 5. и члана 52.став 
3. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број: 97/16 и 36/19), и члана 
35. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ бр: 1/17), Скупштина Града До-
бој, на сједници одржаној 09.06.2020. године, 
донијела  је

О Д Л У К У 
о усвајању измјене  Регулационог 

плана „Баре“  Добој (објекат за 
смјештај расељеног становништва)

I

Усваја се измјена Регулационог плана 
„Баре“  Добој (објекат за смјештај расељеног 
становништва) (у даљем тексту:  План).

II

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 
графичког дијела. План  садржи:

 ОПШТИ ДИО

 ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А.  Уводни дио
Б.  Анализа и оцјена стања
В.  Циљеви просторног развоја
Г.  Програм (Концепт)  Плана
Д. Урбанистичко технички услови
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ГРАФИЧКИ ДИО

А.  КАРТЕ СТАЊА

1. Ажуриран план парцелације 
2. Карте власништва над земљиштем
3. Подјела обухвата плана на зоне по намје-

нама, типологијама изградње према 
    врстама објеката, заузетости парцела, сп-

ратности и другим критеријумима
4. Постојећа функционална организација у 

обухвату плана 
5. Инжињерско-геолошка  карта
6. Извод из Урбанистичког плана Добој – 

Намјена површине

Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 

7. Границе плана одређене по постојећим 
катастарским честицама

8. План парцелације и препарцелације
9. План организације простора 
10. План организације јавних површина и 

објеката 
11. План саобраћаја и нивалација
12. План хидротехничке инфраструктуре 
13. План енергетске и телекомуникационе 

инфраструктуре
14. План уређења зелених и рекреационих 

површина 
15. План грађевинских и регулационих ли-

нија 

III

Елаборат  Плана, израдио је „Добојинвест“ 
а.д. Добој   у мају 2020. године и чини саставни 
дио ове одлуке.

Елаборат из претходног става овог члана 
налази се у прилогу Одлуке из члана 1.

IV

План је основа за парцелацију грађевинског 
земљишта по прописима о уређењу простора 
и грађењу.

V

План се излаже на стални јавни увид код ор-
гана управе надлежног за послове просторног 
уређења.

VI

О провођењу ове одлуке стараће се орган из  
члана  5. ове одлуке.

VII

Ступањем на снагу ове одлуке престају да 
важе раније донесени просторно-плански до-
кументи проведбеног карактера, у дијелу у 
којем нису у сагласности  са   Планом.

VIII

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-137/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 348. став 7. и 9. Закона о 
стварним правима Републике Српске („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број: 124/08, 
3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 
39. и 82. став 2. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), члана 35.  Статута Града 
Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 
01/17) и члана 75. и 128. Пословника о раду 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број: 01/17), Скупштина Града 
Добој,  на сједници одржаној 09.06.2020. годи-
не, донијела  је

О Д Л У К У 
о утврђивању инвестиционог 

пројекта од посебног интереса за 
Град Добој – изградња кружних 
раскрсница на територији Града 

Добој

I.

1) Овом Одлуком утврђује се да је пројекат  
Изградње кружних раскрсница   на подручју 
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Града Добој, предвиђених Планом  капиталних 
инвестиција Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број: 5/17),  као пројекат од по-
себног интереса за Град Добој у смислу одред-
би члана 348. став 9. Закона о стварним пра-
вима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 124/08, 3/09, 58/09, 
95/11, 60/15, 18/16 и 107/19).

2) Посебан интерес у смислу алинеје 1. ове 
тачке утврђује се за изградњу кружне раскр-
снице на мјесту укрштања магистралног пута 
М4 и магистралног пута М17 (Добој-Сарајево) 
и  кружне раскрснице на мјесту укрштања ма-
гистралног пута М17 и градске саобраћајнице 
– улице Стефана Првовенчаног у Добоју. 

3) Посебан интерес из алинеје 1 ове тачке 
утврђује се ради оправдане потребе да се на 
подручју Града повећа безбједност саобраћаја, 
односно да се изградњом кружне раскрснице 
у склопу магистралних путева којим управља 
Република Српска растерети прилаз Граду.

II.

Реализација активности из претходне тач-
ке извршиће се отуђењем непокретности у 
власништву јединице локалне самоуправе под 
посебним околностима – отуђењем непокрет-
ности без накнаде у корист Републике Српске 
а у сврху изградње кружних раскрсница  на 
подручју Града Добој.

На темељима ове Одлуке биће донесена по-
себна Одлука о преносу непокретности, као и 
уговор о преносу својине који ће бити прос-
лијеђен Правобранилаштву РС на сагласност/
добијање мишљења.

III.

Ова Одлука, усљед оправдане потребе за 
ефикаснијом реализацијом инвестиционог 
пројекта од интереса за грађане Града Добој, 
ступа на снагу даном доношења а објавиће се  
у „Службеном гласнику Града  Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-138/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 348. став 7.  Закона о ст-
варним правима Републике Српске („Службе-
ни гласник Републике Српске“ број: 124/08, 
3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 
39. и 82. став 2. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), члана 35. Статута Града 
Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 
01/17) и члана 75. и 128. Пословника о раду 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број: 1/17), Скупштина Града 
Добој,  на сједници одржаној          09.06.2020. 
године, донијела  је

О Д Л У К У  
о преносу права својине без накнаде 

 I

Одобрава се пренос права својине без нак-
наде, у сврху изградње кружнe раскрснице 
на мјесту укрштања магистралног пута М4 
и магистралног пута М17 (Добој-Сарајево), 
у Добоју, на непокретностима означеним као 
к.ч. 1502/2 Пијескови, њива 5 класе, површи-
не 1362м2, уписана у Пл.6375/47 КО Добој, 
посједника Град Добој у дијелу 1/1, што по 
старом премјеру одговара 1351/13 Пијескови, 
њива 5 класе, површине 1362м2, уписана у 
зк.ул.4034 СП Добој, власништво Град Добој у 
дијелу 1/1, к.ч. 1566/2 Пијескови, њива 5 кла-
се површине 2120м2, уписана у Пл. 6375/47 
КО Добој,  што по старом премјеру одговара 
к.ч.850/36 Пијескови, њива, површине 1100м2, 
уписана у зк.ул. 4034 СП Добој и к.ч. 850/37 
Пијескови, њива површине 1020м2, уписана у 
зк.ул. 4034 СП Добој, власништво Града Добој 
у дијелу 1/1, и к.ч. 8242/9 Каоник, улица, повр-
шине 4006м2, уписана у Пл. 6375/47 КО До-
бој, посједника Град Добој у дијелу 1/1, што по 
старом премјеру одговара к.ч. 1351/1 Каоник, 
улица површине 4006м2, уписана у зк.ул. 4034  
СП Добој, власништво Града Добој у дијелу 
1/1   и изградње кружне раскрснице на мјесту 
укрштања магистралног пута М17 и градске 
саобраћајнице – Улице Стефана Првовенчаног, 
у Добоју,  на непокретностима означеним као 
к.ч.8232/1 Владимира Веселића,улица, повр-
шине 1318м2 уписана у Пл.6375/47 КО Добој, 
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посједник Град Добој у дијелу 1/1, што по ста-
ром премјеру одговара к.ч.1094/3 Пут, повр-
шине 1288м2 уписана у зк.ул. 4034 СП Добој 
и к.ч.  509/75 Улица, површине 30м2, уписа-
на у зк.ул. 4034 СП Добој, власништво Града 
Добој у дијелу 1/1 власника Град Добој, к.ч. 
8229/17 Улица 27 јули, површине 435м2 упи-
сана у Пл. 729/315 КО Добој, посједник Град 
Добој у дијелу 1/1, што по старом премјеру 
одговара к.ч. 509/123 Улица 27 јули, површи-
не 435м2 уписана у зк ул. 236 СП Добој, влас-
ништво Града Добој у дијелу 1/1 и к.ч. 8242/11 
Каоник, улица, површине 3404м2, уписана у 
Пл. 6375/47 КО Добој, посједник Град Добој 
у дијелу 1/1, што по старом премјеру одгова-
ра к.ч. 1094/2 Пут, површине 403м2 уписа-
на у з.к. ул 4034 СП Добој власништво Града 
Добој у дијелу 1/1, к.ч. 509/160 Каоник улица 
површине 455м2, уписана у зк. ул. 4034 СП 
Добој, власништво Града Добој у дијелу 1/1, 
к.ч.1351/12 Улица, површине 312м2, уписана 
у зк.ул. 4034 СП Добој, власништво Града До-
бој у дијелу 1/1, и к.ч. 1351/36 Каоник, улица, 
површине 2234  м2 уписана у зк.ул. 4034 СП 
Добој у дијелу 1/1,  на Републику Српску. 

II

Даје се сагласност Градоначелнику Града 
Добој да, у циљу регулисања међусобних пра-
ва и обавеза уговорних страна, закључи уговор 
у предмету преноса права својине на некрет-
нинама  из  тачке I. oве одлуке уз прибаљање 
мишљења од стране Правобранилаштва РС.

III

Ова Одлука, усљед оправдане потребе за 
ефикаснијом реализацијом инвестиционог 
пројекта од интереса за грађане Града Добој, 
ступа на снагу даном доношења а објавиће се  
у „Службеном гласнику Града  Добој“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-139/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“ број: 97/16 
и 36/19), члана 348. став 3. Закона о стварним 
правима („Службени гласник РС“ број: 124/08, 
3/09 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 
6. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Репу-
блике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“ број: 20/12), члана 35. 
Статута града Добој („Службени гласник гра-
да Добој“ број: 1/17) и Процјене вриједности 
непокретности сталног судског вјештака архи-
тектонско-грађевинске струке Илић Маринка 
из Добоја број: П3-05/20 од дана 15.05.2020. 
године Скупштина града Добој, на сједници 
одржаној дана 09.06.2020. године, донијела  је

О Д Л У К У 
о продаји неизграђеног градског 

грађевинског земљишта 
непосредном погодбом ради 

обликовања грађевинске честице у 
КО Добој 

I

Неизграђено градско грађевинско земљиште 
и то некретнина означена као к.ч. број: 8269/4 
Пут десетци градилиште, површине 177м2, 
уписана у ПЛ број 6375 КО Добој (новог 
премјера), а што по старом премјеру одгова-
ра к.ч. број: 509/98 Пут десетци градилиште, 
површине 177м2, уписана у ЗК улошку број 
4034 КО СП Добој, продаје се непосредном 
погодбом АД „Водовод“ Добој, Краља Петра I 
број 15Б, а ради обликовања грађевинске чес-
тице.

II

Продајна цијена земљишта из тачке I ове 
Одлуке износи 14.602,00 КМ за укупну повр-
шину од 177 м2, односно 82,50 КМ/м2 по про-
цјени вриједности непокретности вјештака 
архитектонско-грађевинске струке Илић Ма-
ринка из Добоја.

III 

Овлашћује се Градоначелник Града Добоја 
да на основу ове Одлуке може закључити ку-
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попродајни уговор са подносиоцем захтјева за 
непосредну куповину непокретности.

IV

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука 
о продаји неизграђеног градског грађевинског 
земљишта непосредном погодбом ради обли-
ковања грађевинске честице у КО Добој, број 
01-013-197/16 од 02.06.2016. године („Службе-
ни гласник града Добој“ број: 3/16).

V

Продајна цијена земљишта из тачке II oве 
Одлуке умањиће се купцу предметне некрет-
нине за износ од 3.584,25 КМ, уплаћен по ос-
нову Скупштинске Одлуке број 01-013-197/16 
од 02.06.2016. године.  

VI

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања, а биће објављена у „Службеном 
гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-140/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16), члана 348. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 124/08, 58/09,  95/11 и 60/15), члана 
5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Репу-
блике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
20/12), члана 35. Статута града Добој („Служ-
бени гласник града Добој“ број: 1/17) и Про-
цјене вриједности некретнина сталног судског 
вјештака грађевинско-архитектонске струке 
Илић Маринка из Добоја број: П1-06/20 од 
03.06.2020. године, Скупштина града Добој, 
на сједници одржаној дана 09.06.2020. године, 
донијела  је

О Д Л У К У  
о начину и условима продаје 

неизграђеног градског грађевинског 
земљишта у својини Града Добој у 

КО Добој  

I

Под условима и на начин регулисан овом 
Одлуком провешће се лицитацијом продаја не-
изграђеног градског грађевинског земљишта 
у својини Града Добоја у КО Добој означеног 
као:

а) к.ч. број 7326/1 Бара ливада 1. класе 
површине 716 м2 уписаног у ПЛ број 6375 КО 
Добој, а што по старом премјеру одговара к.ч. 
број 351/1 Бара ливада 1. класе површине 716 
м2 уписаног у ЗК улошку  број 4160 КО СП 
Добој;

б) к.ч. број 7326/2 Бара ливада 1. класе 
површине 1229 м2 уписаног у ПЛ број 6375 
КО Добој, а што по старом премјеру одговара 
к.ч. број 351/7 Бара ливада 1. класе површине 
1229 м2 уписаног у ЗК улошку број 4160 КО 
СП Добој и

в) к.ч. број 7386/1 Хаџиханумина Бара, ли-
вада 1. класе, површине 1128 м2 уписаног у ПЛ 
број 6375 КО Добој, а што по старом премјеру 
одговара к.ч. број 337/2 Хаџиханумина Бара, 
ливада 1. класе, површине 1128 м2 уписаног у 
ЗК улошку 4160 КО СП Добој. 

II

Почетна продајна цијена земљишта из тачке 
I ове Одлуке износи и то:

- за земљиште означено тачком а) површине 
716 м2 износ од 59.070,00 КМ односно 82,50 
КМ/м2, 

- за земљиште означено тачком б)  површи-
не 1229 м2 износ од 101.392,50 КМ односно 
82,50 КМ/м2, 

- за земљиште означено тачком в) површине 
1128 м2 износ од 93.060,00 КМ односно 82,50 
КМ/м2, 

по Процјени вриједности некретнина стал-
ног судског вјештака грађевинско-архитектон-
ске струке Илић Маринка из Добоја.
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III

За учешће у поступку јавне продаје учесник 
је дужан уплатити аконтацију. Аконтација коју 
уплаћују понуђачи уплаћује се у новцу и изно-
си најмање 10% од почетне продајне цијене не-
покретности, с тим да тај износ не може бити 
мањи од 1.000,00 КМ нити већи од 50,000,00 
KM.

IV

Продајну цијену земљишта из тачке I ове 
Одлуке, учесник лицитације са којим ће се за-
кључити уговор обавезан је уплатити у року од 
8 дана након закљученог поступка лицитације, 
а предаја земљишта у посјед купцу извршиће 
се у року од 8 дана од дана уплате продајне 
цијене о чему ће се сачинити записник о при-
мопредаји.

V

Поступак лицитације неизграђеног град-
ског грађевинског земљишта у својини Града 
Добоја спровешће Комисија за спровођење 
јавног надметања за продају непокретности у 
својини Града.

VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-141/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16), члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број: 124/08, 3/09 58/09, 95/11, 
60/15, 18/16 и 107/19), члана 5. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање не-
покретностима у својини Републике Српске 
и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 20/12), члана 

35. Статута града Добој („Службени гласник 
града Добој“ број: 1/17) и Процјене вриједно-
сти некретнина вјештака грађевинско-архи-
тектонске струке Васић Раденка из Добоја број 
17-05/2020 од 27.05.2020. године Скупшти-
на града Добој, на сједници одржаној дана 
09.06.2020. године, донијела је

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје 

земљишта у својини Града Добој у 
КО Мала Буковица

I

Под условом и на начин регулисан овом 
Oдлуком провешће се лицитацијом продаја 
земљишта у својини Града Добој у КО Мала 
Буковица означеног као к.ч. број:43 Канал за 
Руданку, остали објекти, површине 15 м2, Ка-
нал за Руданку, њива 2. класе, површине 661 
м2, уписаног у Лист непокретности број 244 
КО Мала Буковица.

II

Почетна продајна цијена земљишта из тачке 
I ове Одлуке за укупну површину од 676 м2 
износи 2.028,00 КМ односно 3,00 КМ/м2, а по 
Процјени вриједности некретнина вјештака 
грађевинско-архитектонске струке Васић Ра-
денка из Добоја.

III

За учешће у поступку лицитације учес-
ник је дужан уплатити аконтацију у износу 
од 1.000,00 КМ на жиро рачун продавца број: 
555-008-01240202-37 отворен код Нове Бан-
ке а.д. Бања Лука, накнада за излицитирано 
земљиште.

IV

Продајну цијену земљишта из тачке I ове 
Oдлуке, учесник лицитације са којим ће се за-
кључити уговор обавезан је уплатити у року од 
8 дана након закљученог поступка лицитације, 
а предаја земљишта у посјед купцу извршиће 
се у року од 8 дана од дана уплате продајне 
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цијене о чему ће се сачинити записник о при-
мопредаји.

V

Поступак продаје земљишта у својини Гра-
да Добоја путем лицитације спровешће Коми-
сија за спровођење јавног надметања за про-
дају непокретности у својини Града.

VI

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику гра-
да Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-142/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16), члана 348. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 124/08, 58/09,  95/11 и 60/15), члана 
5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Репу-
блике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
20/12), члана 35. Статута града Добој („Служ-
бени гласник града Добој“ број: 1/17) и Про-
цјене вриједности некретнина сталног судског 
вјештака грађевинско-архитектонске струке 
Илић Маринка из Добоја број: П1-05/20 од 
07.05.2020. године, Скупштина града Добој, 
на сједници одржаној дана 09.06.2020. године, 
донијела  је

О Д Л У К У  
о начину и условима продаје 

неизграђеног градског грађевинског 
земљишта у својини Града Добој у 

КО Добој  

I

Под условим и на начин регулисан овом 
Одлуком провешће се лицитацијом продаја не-

изграђеног градског грађевинског земљишта 
у својини Града Добоја у КО Добој означеног 
као к.ч. број: 4995/20 М Стојановића двориште 
површине 18 м2, уписаног у ПЛ број 729 
КО Добој (новог премјера), а што по старом 
премјеру одговара к.ч. број 509/136 М Стоја-
новића двориште површине 18 м2, уписаног у 
ЗК улошку  број 4034 КО СП Добој и к.ч. број 
4995/22 М Стојановића двориште површине 
44 м2, уписаног у ПЛ број 729 КО Добој (но-
вог премјера), а што по старом премјеру одго-
вара к.ч. број 509/78 М Стојановића двориште 
површине 44 м2, уписаног у ЗК улошку број 
4034 КО СП Добој.

II

Почетна продајна цијена земљишта из тач-
ке I ове Одлуке за укупну површину од 62 м2 
износи 5.115,00 КМ односно 82,50 КМ/м2, а 
по Процјени вриједности некретнина сталног 
судског вјештака грађевинско-архитектонске 
струке Илић Маринка из Добоја.

III

За учешће у поступку лицитације учес-
ник је дужан уплатити аконтацију у износу 
од 1.000,00 КМ на жиро рачун продавца број: 
555-008-01240202-37 отворен код Нове Бан-
ке а.д. Бања Лука, накнада за излицитирано 
земљиште.

IV

Продајну цијену земљишта из тачке I ове 
Одлуке, учесник лицитације са којим ће се за-
кључити уговор обавезан је уплатити у року од 
8 дана након закљученог поступка лицитације, 
а предаја земљишта у посјед купцу извршиће 
се у року од 8 дана од дана уплате продајне 
цијене о чему ће се сачинити записник о при-
мопредаји.

V

Поступак лицитације неизграђеног град-
ског грађевинског земљишта у својини Града 
Добоја спровешће Комисија за спровођење 
јавног надметања за продају непокретности у 
својини Града.
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VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-143/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16 и 36/18), члана 35. Статута 
града Добој („Службени гласник града Добој“ 
број: 1/17) и Процјене вриједности вјештака 
грађевинско архитектонске струке Радислава 
Б. Мишића из Добоја, број П15а-05/2020 од 
15.05.2020. године Скупштина Града Добој, 
на сједници одржаној дана 09.06.2020.године 
донijela je

О Д Л У К У 
о куповини објекта са припадајућим 

земљиштем у КО Добој  

I

Под условом и на начин регулисан овом Од-
луком провешће се куповина објекта са припа-
дајућим земљиштем у својини Ристић (Пере) 
Предрага из Липца, означеног као к.ч. број: 
126/5 Окућница њива, кућа и зграде, површи-
не 75 м², окућница њива, двориште, површине 
425 м², окућница њива, воћњак 2. класе, повр-
шине 856 м², уписаног у ЗК уложак број: 204 
КО СП Поткамен, што по новом премјеру од-
говара непокретности означеној као к.ч. број: 
2898 Окућница њива, кућа и зграде, површине 
75 м², окућница њива, воћњак 2. класе, повр-
шине 856 м², окућница њива, двориште, повр-
шине 425 м², укупне површине 1356 м², уписа-
на у ПЛ број: 6071 КО Добој.

II

Куповна цијена непокретности из тачке I 
ове Oдлуке износи 63.596,40 КМ за укупну 

површину од 1356 м2, по Процјени вријед-
ности вјештака грађевинско архитектонске 
струке Радислава Б. Мишића из Добоја.

III

Овлашћује се Градоначелник Града Добоја 
да на основу ове Одлуке, а након добијања са-
гласности од стране Правобранилаштва РС, 
Сједиште замјеника у Добоју, може закључити 
купопродајни уговор са власником предметне 
непокретности.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана oбјављивања, а биће објављена у „Служ-
беном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-144/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 348. став 
1. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 124/08, 3/09 
58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 5. 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Репу-
блике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
20/12), члана 35. Статута града Добој („Служ-
бени гласник града Добој“ број: 1/17) и Про-
цјене вриједности некретнина вјештака грађе-
винско-архитектонске струке Илић Маринка 
из Добоја број: П2-06/20 од 04.06.2020. године 
из Добоја Скупштина града Добој, на сједници 
одржаној дана 09.06.2020. године, донијела  је

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје 

земљишта у својини Града Добој у 
КО Липац

I

Под условом и на начин регулисан овом 
Oдлуком провешће се лицитацијом продаја 
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земљишта у својини Града Добој у КО Липац 
означеног као к.ч. број: 290 Мајдан, остало не-
плодно земљиште, површине 6527 м2, уписа-
ног у Лист непокретности број 274 КО Липац.

II

Почетна продајна цијена земљишта из тач-
ке I ове Одлуке за укупну површину од 6527 
м2 износи 6.527,00 КМ, а по Процјени вријед-
ности некретнина вјештака грађевинско-архи-
тектонске струке Илић Маринка из Добоја.

III

За учешће у поступку лицитације учес-
ник је дужан уплатити аконтацију у износу 
од 1.000,00 КМ на жиро рачун продавца број: 
555-008-01240202-37 отворен код Нове Бан-
ке а.д. Бања Лука, накнада за излицитирано 
земљиште.

IV

Продајну цијену земљишта из тачке I ове 
Oдлуке, учесник лицитације са којим ће се за-
кључити уговор обавезан је уплатити у року од 
8 дана након закљученог поступка лицитације, 
а предаја земљишта у посјед купцу извршиће 
се у року од 8 дана од дана уплате продајне 
цијене о чему ће се сачинити записник о при-
мопредаји.

V

Поступак продаје земљишта у својини Гра-
да Добоја путем лицитације спровешће Коми-
сија за спровођење јавног надметања за про-
дају непокретности у својини Града.

VI

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику гра-
да Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-145/20 
Добој, 09.06.2020. године

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, 36/19), члана 35. 
Статута града Добој („Службени гласник града 
Добој“ број 1/17) и члана75. и 128. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој(„Службе-
ни гласник града Добој“ број 1/17) Скупшти-
на Града Добој на сједници одржаној дана 
09.06.2020. године, донијела  је

О Д Л У К У  
о успостављању Савјета за заштиту 

животне средине

Члан 1.

Успостављање и улога
Успоставља се Савјет за заштиту живот-

не средине (у даљем тексту: Савјет) као тије-
ло које има савјетодавну улогу у управљању 
заштитом животне средине града Добој.

Члан 2.

Задатак
Основи задатак Савјета је да:
1) Предлаже и даје иницијативе и смјерни-

це у процесу стратешког планирања у сектору 
заштите животне средине.

2) Предлаже и даје сугестије на предложене 
планске документе од посебног значаја за град 
Добој, мјере и активности у области заштите 
животне средине на нивоу града Добоја, по-
себно у погледу управљања и мониторинга 
животне средине у сарадњи и заједничким дје-
ловањем свих субјеката с циљем заштите жи-
вотне средине.

Члан 3.

Рад и сазивање
(1) Рад Савјета одвија се путем редовних 

радних сједница 
(2) Радну сједницу Савјета сазива предсјед-

ник.
(3) Техничку  припрему и организацију 

радних сједница Савјета обавља Одјељење за 
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стратешко планирање, европске интеграције 
и локални економски развој, укључујући и 
вођење записника.

Члан 4.

Одлучивање
(1) Савјет одлучује консензусом.
(2) Савјет може израдити и усвојити послов-

ник о раду.

Члан 5.

Именовани чланови
У Савјет за заштиту животне средине име-

нују се:
1. Дијана Каленић, Oдјељење за стратешко 

планирање, европске интеграције и локални 
економски развој , предсједник

2. Драган Василић, Шеф Кабинета градона-
челника, члан

3. Нина Букејловић, Начелник одјељења за 
просторно уређење, члан

4. Милован Крчо, Шуме Републике Срп-
ске-Центар за сјеменско расадничку произ-
водњу, члан

5. Виолета Пјевалица, ЈУ „Воде Српске“, члан
6. Дамир Лукић, ЈП Регионална депонија До-

бој, члан
7. Обрад Станојевић, ТВЈ Добој, члан 
8. Адријана Ристић, Туристичка организација 

града Добој, члан
9. Раде Милачак, ЈП „ДИРГ“ Добој, члан
10. Марин Кватерник, ЈЗУ Институт за јавно 

здравство Републике Српске, РЦ Добој, члан
11. Ратко Богдановић, НВО Удружење рибара 

„Босна“, члан
12. Ведран Божичкивић, Ловачко удружење 

„Фазан“ Добој, члан
13. Анис Хусаковић, Начелник одјељења за 

пољопривреду, члан
14. Милена Лончар, Одјељење за стратешко 

планирање, европске интеграције и локални 
економски развој, члан

15. Радо Ђурђевић, Одјељење за стратешко 
планирање, европске интеграције и локални 
економски развој, члан 

16. Синиша Митровић, Организација за развој 
туризма регије Добој „РОТОР“, члан

17. Зоран Стојановић, Водовод АД Добој, члан

Члан 6.

Ступање на снагу
Ово Рјешење ступа на снагу даном доно-

шења и биће објављено у Службеном гласнику 
Града Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-146/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 36/19), члана 35. Статута гра-
да 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 До-
бој на сједници одржаној дана 09.06.2020. го-
дине, донијела  је

О Д Л У К У  
о покретању процеса Израде 

Стратегије образовања одраслих у 
контексту цјеложивотног учења на 
подручју Града Добој за период од 

2021. године до  2025. године.

Члан 1.

Покреће се процес израде Стратегије обра-
зовања одраслих у контексту цјеложивотног 
учења на подручју Града Добој за период 2021.
године до 2025. године ( у даљем тексту: Стра-
тегија).

Члан 2.

Стратегија из члана 1. Одлуке односи се на 
период од 2021.године до 2025. године.



Страна  28 Број 4С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
Члан 3.

1) За израду Стратегије биће примјење-
на МиПро методологија у циљу подизања 
примјене стандардизације планирања локал-
ног развоја у дијелу цјеложивотног учења на 
подручју Града Добој.

Члан 4.

Процес планирања Стратегије образовања 
одраслих у контексту цјеложивотног учења 
састоји се од, припремне фазе, фазе израде 
стратешке платформе, фазе програмирања и 
фазе израде оперативног дијела Стратегије об-
разовања.

Члан 5. 

1) Рок за израду Стратегије је 12 мјесеци од 
дана ступања на снагу ове Одлуке

2) У складу са фазама израде Стратегије ут-
врдит ће се рокови њихове реализације.

Члан 6.

1) Градоначелник је носилац припреме 
Стратегије ( у даљем тексу: Носилац  израде 
Стратегије)

2) Одјељење за привреду и друштвене дје-
латности у сарадњи са Савјетодавним тијелом 
за запошљавање и образовање Града Добој је 
носилац израде Стратегије ( У даљем тексту : 
Носилац израде Стратегије)

3) Носилац израде је извршно оперативно 
тијело у процесу планирања запошљавања и 
образовања и израде стратегије

4) Носилац израде Стратегије израдиће 
Стратегију у складу са подацима који су му 
дозвољени и стављени на располагање.

Члан 7.

1) Носилац припреме Стратегије ће aктима 
из своје надлежности именовати оперативна, 
извршна, координациона и консултативна рад-
на тијела задужена за процес израде Страте-
гије.

2) У припремној фази процеса израде носи-
лац припреме Стратегије ће својим рјешењем 
именовати развојни тим и секторске радне гру-
пе.

Члан 8.

Учесници у изради Стратегије су органи 
града, организационе јединице градске упра-
ве, јавна предузећа и установе, представници 
привредног, образовног, економског, цивилног 
сектора  и други субјекти који искажу свој ин-
терес за укључивање.

Члан 9.

Укупна средства потребна за израду Страте-
гије  биће одређена у току израде стратегије.

Члан 10. 

Носилац припреме Стратегије ће Нацрт 
Стратегије ставити на јавни увид и расправу.

Члан 11.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-147/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о ло-
калној самоуправи (,,Службени гласник РС“, 
број 97/16) и члана 35. став 2. Статута Града 
Добој („Службени гласник Града Добој“ број 
1/17) и члана 128. став 1. Пословника о раду 
Скупштине Града Добој (,,Службени гласник 
Града Добој“, број: 1/17), Скупштина града 
Добој на сједници одржаној дана 09.06.2020. 
године, доноси

О  Д  Л  У  К  У 
о критеријумима за додјелу 

средстава Буџета Града за редовне 
дјелатности спортских клубова за 

2020. годину

Члан 1.

Средства за редовне дјелатности спортских 
клубова планирају се у Буџету града Добоја.
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Под средствима за редовне дјелатности 

спортских клубова подразумијевају се сред-
ства која клубови користе за учешће у званич-
ним такмичењима (лигама или такмичарским 
турнирима), али не и средства која се користе 
за организацију традиционалних турнира као 
што су: Божићно-новогодишњи турнир, Руко-
метни турнир, Тениски турнир, Видовдански 
турнир.

Члан 2.

Средства за редовне дјелатности спортских 
клубова ангажују се преко Одјељења за прив-
реду и друштвене дјелатности града Добоја у 
складу са критеријима из ове Одлуке – квар-
тално – Одлуком градоначелника .

Члан 3.

Средства за редовне дјелатности под усло-
вима из ове Одлуке, могу се  дозначити у ап-
солутном износу за носиоце развоја спорта у 
граду Добоју и то:

 - Mушки рукометни клуб  ‹›Слога›› Добој 
у износу од 180.000,00  КМ

 - Фудбалски клуб ‹›Слога››Добој у износу 
од  150.000,00 КМ

 - Фудбалски клуб „Жељезничар“ Добој у 
износу од 25.000,00 КМ

 - Женски рукометни клуб „Добој“ у изно-
су од 15.000,00 КМ

и  100.000,00 КМ у процентуалном износу 
сљедећим спортским клубовима:
1.ФК „Руданка“ Руданка  .......................... 6 %
2.ФК „Наша Крила“ Костајница  ............. 6 %
3.ФК „Придјел“ Придјел Доњи ..............  6 %
4.ФК „Требава’’ Осјечани ......................... 6 %
5.ФК „Вучијак’’Мајевац ..........................  6 %
6.ФК „Хајдук“ Кожухе .............................. 4 %
7.ФК „БСК’’Бушлетић .............................. 3 %
8.ФК’’Борац’’Которско ............................. 3 %
9.ФК’’’Полет’’Подновље  ......................... 3 %
11. Одбојкашки клуб инвалида Добој  .... 5 %
12. Карате клуб „ Слога „ Добој .............. 5 %
13. Теквон – до клуб Добој  ...................... 4 %
14. Карате клуб „ Вила“ Добој  ................ 1 %
15. Атлетски клуб „Добој“ Добој  ............ 5 %
16. Кошаркашки клуб „ Финдо“ Добој  ... 2 %

17. Тениски клуб „Добој“ Добој  ............. 1 %
18. Омладински шаховски клуб  
„Слога“ Добој  ........................................... 3 %
19. Клуб падобранског једрења  
“Парагост“  ................................................ 1 % 
20. Џудо клуб ‘’Озрен’’Добој ................... 1 %
21. Џудо клуб „Аthlete M .......................... 3 %
22. Женски фудбалски клуб „Челик“  
Добој  .......................................................... 4 %
23. ФК“Озренски соколови“Бољанић ..... 3 %
24. „Аlex-Fit“ Добој  .................................. 1 %
25. Kик бокс клуб „Предатор“ Добој ....... 1 %
26. Бодибилдинг клуб  
„Слога Џим“ Добој ................................... 2 %
27. Клуб дизача тегова „Добој  ................ 3 %
28. Ауто-мото картинг клуб „Добој  ........ 1 %
29.Одбојкашки клуб „Пантер“ Добој ...... 3 %
30. Клуб малог фудбала „Добој“ Добој ... 1 %
31. Спортски клуб „Спарта“ Добој  ......... 1 %
32. Кошаркашки клуб „Бест“Добој  ........ 1 %
33. Карате клуб „Озренски Соколови“  
Бољанић  .................................................... 1 %
34. Спортско гимнастичко удружење  
„Олимп“ Добој  ...................................... 0,5 %
35.“ Спортски билијар клуб Добој“  
Добој  ....................................................... 0,5 %

Остатак расположивих средстава плани-
раних буџетом за 2020. годину од 330.000,00 
КМ ставља се на располагање градоначелнику 
Града који ће својом Одлуком дефинисати рас-
подјелу наведених средстава.

Члан 4.

Прије него се средства за редовне дјелат-
ности дозначе клубу, Одјељењу за привреду и 
друштвене дјелатности се морају предочити:
1. Пријава на јавни позив или захтјев за додје-

лу средстава од стране спортских клубова
2. Копија Рјешења о регистрацији клуба
3. Имена лица овлаштених потписника клуба
4. План такмичења за текућу годину
5. Извјештај о такмичењу у претходној години
6. Извјештај о пословању клуба у претходној 

години
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Клубу се не могу дозначити средства ако се 

претходно Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности не предоче наведена документа.

Члан 5.

Одјељење за привреду и друштвене дје-
латности зауставиће дознаке средстава оном 
спортском клубу за који се утврди:

 - да не учествује у такмичењима из неоправ-
даних разлога

 - да се средства троше незаконито и не-
транспарентно

 - да спортски клуб напушта такмичења

 - да је спортски клуб дисциплински кажњен 
од органа свог спортског савеза

Члан 6.

Одјељење за привреду и друштвене дјелат-
ности обавезно је извијестити градоначелника 
о додјели средстава клубовима.

Члан 7.

На завршетку календарске године сваки 
спортски клуб, који је користио средства Буџе-
та Града, дужан је о начину утрошка средстава 
поднијети Извјештај Служби за ревизију града 
Добоја.

Уколико не поднесе Извјештај о утрошку 
средстава исти спортски клуб губи право на 
кориштење средстава у наредној години.

Члан 8.

Контролу провођења ове Одлуке вршиће 
Савјет за спорт Скупштине града Добоја.

Члан 9.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о критеријима за додјелу сред-
става Буџета Града за редовне дјелатности 
спортских клубова број: 01-013-97/19   од 
21.03.2019.године 

Члан 10.

 Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Добоја“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-148/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 32.  Закона о основном об-
разовању и васпитању („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 44/17) и члана  35. Ста-
тута града Добоја („Службени гласник града 
Добоја“, број: 1/17), Скупштина града Добоја, 
на сједници одржаној дана 09. 06. 2020.године, 
донијела је 

О Д Л У К У 
о приједлогу уписних подручја 

основних школа на подручју града 
Добоја

I

Скупштина града Добоја предлаже Минис-
тарству просвјете и културе Републике Срп-
ске доношење рјешења о утврђивању уписних 
подручја основних школа на подручју града 
Добоја, како слиједи :   

1. Основна школа „Вук Стефановић 
Караџић“ Добој

а) Централна школа Добој - улица „Српских 
Соколова“

-   Уписно подручје централне школе „Вук 
Стефановић Караџић“ у Добоју чини: сје-
вероисточно подручје града које огранича-
вају ријека Босна, улице: Светог Саве, Краља 
Драгутина, Карађорђева, Краља Александра, 
Поп Љубина, Меше Селимовића, Капетан Ра-
шуина, Хајдук Вељка и даље према сјеверу 
укључујући насеље Баре.

б) Деветоразредна подручна школа Костај-
ница
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  - уписно подручје: Костајница, Свјетлича, 

Пољице и Гаврићи
в) Петоразредна подручна школа Грапска
  - уписно подручје Грапска.

2. Основна школа „Доситеј Обрадовић“ 
Добој

а)  Централна школа Добој - улица „Хилан-
дарска“ 

  -  Уписно подручје централне школе „До-
ситеј Обрадовић“ у Добоју чини: западно 
подручје града које ограничавају улице: Цара 
Душана, Краља Драгутина, Карађорђева, 
Краља Александра, Поп Љубина, Меше Се-
лимовића, Градски парк, Капетана Рашуина, 
Хајдук Вељкова, Трг петроварадинских жрта-
ва, Ђурђевданска улица  и даље према сјеверу 
укључујући насеље Орашје.

б)   Петоразредна подручна школа Миљко-
вац

  -   уписно подручје Миљковац.
в)   Петоразредна подручна школа  Макље-

новац
  -   уписно подручје Макљеновац.

3. Основна школа „Свети Сава“ Добој
а)  Централна школа Добој – улица „Војводе 

Синђелића“
  -  Уписно подручје централне школе „Све-

ти Сава“ у Добоју чини: јужно подручје града, 
које ограничавају улице: Цара Душана, Светог 
Саве.

б)  Петоразредна подручна школа Придјел
  -  уписно подручје Придјел.
в)  Петоразредна подручна школа Липац
  -  уписно подручје Липац.
г)  Деветоразредна подручна школа Шевар-

лије
  -  уписно подручје Шеварлије.
д)  Петоразредна подручна школа Поточани
  - уписно подручје насељеног мјеста Пото-

чани и засеоци Дурме и Лете.

4.   Основна школа „Радоје Домановић“ 
Осјечани

а)  Централна школа Осјечани

  -  уписно подручје Осјечани Доњи и Осје-
чани Горњи.

б)  Петоразредна подручна школа Кожухе
  -  уписно подручје Кожухе и Адари.
в)  Петоразредна подручна школа Чивчије 

Осјечанске
  -  уписно подручје Чивчије Осјечанске.
г)  Петоразредна подручна школа Бушлетић
  -  уписно подручје Бушлетић и Доња Грап-

ска.

5. Основна школа „Петар Кочић“ Сјенина 
Ријека

а)  Централна школа Сјенина Ријека
  -  уписно подручје  Сјенина Ријека и 

Порјечје.
б)  Петоразредна подручна школа Сјенина
  -  уписно подручје насељено мјесто Сје-

нина.
в)  Петоразредна подручна школа Доња Па-

лежница
  -  уписно подручје Доња Палежница и 

Скиповац (дио).
г)  Петоразредна подручна школа Горња Па-

лежница
  -  уписно подручје  Горња Палежница и 

дио МЗ Скиповац.
д)  Петоразредна подручна школа Зелиња
  -  уписно подручје Зелиња.

6. Основна школа „Милан Ракић“ Руданка
а)  Централна школа Руданка
  -  уписно подручје: Велика Буковица,Мала 

Буковица,Плочник, Кладари, Буковачке Чив-
чије (дио) и Трњачани.

б)  Петоразредна подручна школа Мали 
Прњавор

  -  уписно подручје: Мали Прњавор, Опси-
не, Зарјеча и Торине.

в)  Петоразредна подручна школа Станови
  -  уписно подручје Станови и Мала Буко-

вица(дио).
г)  Петоразредна подручна школа Грабовица
  -  уписно подручје: Грабовица, Раковац и 

Љескове Воде (дио).
д)  Петоразредна подручна школа Љескове 

Воде
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  -  уписно подручје: Љескове Воде, Јелањска 

и Тисовац.
ђ)  Деветоразредна подручна школа Котор-

ско
 -  уписно подручје: Которско,Шешлије,Јо-

ховац, Фоча и Буковичке Чивчије (дио).

7. Основна школа „Петар Петровић 
Његош“ Бољанић

а)  Централна школа Бољанић
  -  уписно подручје  Бољанић.
б)  Петоразредна подручна школа Текућица
  -  уписно подручје  Текућица.
в)  Петоразредна подручна школа Суво 

Поље
  -  уписно подручје Суво Поље.

8. Основна школа „Ђура Јакшић“ 
Подновље

а)  Централна школа Подновље
  -  уписна подручја :Подновље, Доњи Бо-

жинци, Глоговица, Кутловац-Дуго Поље.
б)  Деветоразредна подручна школа Мајевац
  -  уписна подручја :Мајевац, Трњани, Рите-

шић, Шешлије (Буковац).

9. Основна школа „Озрен“ Доња 
Пакленица

а)  Централна школа Доња Пакленица
  -  уписна подручја: Доња Пакленица и Рје-

чица.
б)  Петоразредна подручна школа Горња 

Пакленица
  -  уписно подручје Горња Пакленица.
в)  Петоразредна подручна школа Стријеже-

вица
  -  уписно подручје Стријежевица.
г)  Деветоразредна подручна школа Трбук  
  -  уписна подручја: Трбук, Осојница и Ја-

бучић Поље.

10. Основна музичка школа „Маркос 
Португал“ Добој

Основна музичка школа похађа се паралел-
но са редовном основном школом тако да су 
ученици музичке школе уврштени по уписним 
подручјима у основним школама.

II

Овом одлуком се уједно предлаже и мрежа 
школа, односно број и просторни распоред ос-
новних школа на подручју града Добоја.

III

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о приједлогу уписних подручја 
основних школа на подручју града Добоја број 
01-013-497 /17 од 14.12.2017. године

IV

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-149/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике Срп-
ске“, број: 97/16), а у вези са чланом 54. Закона 
о службеницима и намјештеницима у орга-
нима јединица локалне самоуправе (“Служ-
бени гласник Републике Српске“, број: 97/16) 
члана 35. став 2. тачка 21. Статута Града До-
бој (“Службени гласник Града Добој 1/17)  и 
члана 25. Пословника Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
09.06.2020.године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е о разријешењу 
вршиоца дужноси директора Јавне 

установе „Центар за културу и 
образовање“ Добој

(1) Лидија Жарић, разрјешава се са мјеста 
вршиоца дужности директора Јавне установе 
„Центар за културу и образовање“ Добој са да-
ном 09.06.2020.године.
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(2) Именована из тачке 1. овог рјешења пра-

ва по основу радног односа остварује у складу 
са законом, а на основу рјешења надлежног 
органа.

(3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном гласни-
ку Града Добој.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Срп-
ске“, број: 68/07 и 109/12) одређено је да ди-
ректоре јавне установе именује и разрјешава 
оснивач установе. Поступајући по доставље-
ном приједлогу, те обзиром да је протекао 
период на који је именована могла обављала 
послове као вршилац дужности, Скупштина 
Града Добој одлучила је као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети тужба Окружном 
суду у  Добоју у року од 30 дана од дана прије-
ма Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-164/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике Срп-
ске“, број: 97/16), а у вези са чланом 54. Закона 
о службеницима и намјештеницима у орга-
нима јединица локалне самоуправе (“Служ-
бени гласник Републике Српске“, број: 97/16) 
члана 35. став 2. тачка 21. Статута Града До-
бој (“Службени гласник Града Добој 1/17)  и 
члана 25. Пословника Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
09.06.2020. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужноси 

директора Јавне установе „Центар за 
културу и образовање“ Добој

(1) Вукосава Софренић, именује се за вр-
шиоца дужности директора Јавне установе 
„Центар за културу и образовање“ Добој са да-
ном 10.06.2020.године.

(2) Именовани из тачке 1. овог рјешења пра-
ва по основу радног односа остварује у складу 
са законом, а на основу рјешења надлежног 
органа.

(3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном гласни-
ку Града Добој.

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Срп-
ске“, број: 68/07 и 109/12) одређено је да ди-
ректоре јавне установе именује и разрјешава 
оснивач установе. Поступајући по доставље-
ном приједлогу, те обзиром да напријед наве-
дени испуањава све услове за именовање као 
вршилац дужности, Скупштина Града Добој 
одлучила је као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети тужба Окружном 
суду у  Добоју у року од 30 дана од дана прије-
ма Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-165/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике Срп-
ске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55. 
став 4. и 5. и члана 56. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединица локал-
не самоуправе  (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 
21. Статута Града Добој („Сл. гласник Града 
Добој“, број1/17 ) и члана 128. Пословника 
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Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17) Скупштина Града До-
бој, на сједници одржаној 09.06.2020. године, 
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности 

начелника Одјељења за стратешко 
планирање, европске интеграције и 

локални економски развој

(1) Дијана Каленић, именује се за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за стратешко 
планирање, европске интергације и локални 
економски развој са даном 10.06.2020. године.

(2) Именована из тачке 1. овог рјешења пра-
ва по основу радног односа остварује у складу 
са законом а на основу акта надлежног органа. 

(3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном  глас-
нику  Града Добој“.

О б р а з л о ж е њ е
Обзиром да је мјесто начелника Одјељења 

за стратешко планирање, европске интерга-
ције и локални економски развој упражњено, 
а Дијана Каленић, дипломирани информати-
чар - инжењер инфомарционих технологија, 
испуњава опште услове за запошљавање у 
Градској управи, те да посједује одговарајући 
степен стручне спреме, има потребно радно 
искуство и положен стручни испит за рад у ор-
ганима управе, сходно чему испуњава и посеб-
не услове за именовање у складу са напријед 
наведеним законом, Скупштина Града Добој је 
поступајући по добијеном приједлогу одлучи-
ла као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку: Против овог рје-
шења може се изјавити жалба Одбору за жал-
бе Града Добој у року од 15 дана од дана дос-
тављања рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-166/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. 
и 55. став 4. и 5. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединица локал-
не самоуправе  (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 
21. Статута Града Добој („Сл. гласник Града 
Добој“, број1/17 ) и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17) Скупштина Града До-
бој, на сједници одржаној 09.06.2020. године, 
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о разрјешењу начелника Одјељења 

за цивилну заштиту         

(1) Мирослав Милошевић, разрјешава се 
начелник Одјељења за цивилну заштиту Града 
Добој са даном 09.06.2020.године.

(2) Именовани из тачке 1. овог рјешења пра-
ва по основу радног односа остварује у складу 
са законом а на основу рјешења надлежног ор-
гана. 

(3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у  „Службеном  глас-
нику  Града Добој“.

О б р а з л о ж е њ е
Дана 08.06.2020. године Мирослав Мило-

шевић доставио је Комисији за избор и име-
новања  неопозиву оставку на мјесто начелник 
Одјељења за цивилну заштиту Града Добој, 
ради даљег поступања по истој. На основу 
члана 49. Пословника о раду Скупштине Гра-
да Добој („Службени гласник Града Добој“, 
број: 1/17), а након одржане сједнице, утврђе-
но је да не постоје препреке за поступање по 
достављеном акту, Мирослав Милошевић 
разрјешава се дужности начелник Одјељења 
за цивилну заштиту Града Добој развој са да-
ном 09.06.2020. године, те предметно рјешење 
упућује у даљу скупштинску процедуру.

Поука о правном лијеку: Против овог рје-
шења може се поднијети тужба Окружном 
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суду у  Добоју у року од 30 дана од дана прије-
ма рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-167/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике Срп-
ске“, број: 97/16) а у вези са чланом 54. и 55. 
став 4. и 5. и члана 56. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединица локал-
не самоуправе  (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 
21. Статута Града Добој („Сл. гласник Града 
Добој“, број1/17 ) и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17) Скупштина Града До-
бој, на сједници одржаној 09.06.2020. године, 
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности 
начелника Одјељења за цивилну 

заштиту         

(1) Ненад Остојић, именује се за вршио-
ца дужности начелника Одјељења за цивилну 
заштиту Града Добој са даном 10.06.2020. го-
дине.

(2) Именована из тачке 1. овог рјешења пра-
ва по основу радног односа остварује у складу 
са законом а на основу акта надлежног органа. 

(3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном  гласни-
ку  Града Добој“.

О б р а з л о ж е њ е
Обзиром да Ненад Остојић, има завршен 

Правни факултет на којем је стекао звање ди-
пломирани правник са остварених 240 ЕЦСТ 
бодова, испуњава опште услове за запошља-
вање у Градској управи, те посједује одгова-
рајући степен стручне спреме, има потребно 

радно искуство и положен стручни испит за 
рад у органима управе, сходно чему испуњава 
и посебне услове за именовање у складу са на-
пријед наведеним законом, Скупштина Града 
Добој је поступајући по добијеном приједлогу 
одлучила као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку: Против овог рје-
шења може се изјавити жалба Одбору за жал-
бе Града Добој у року од 15 дана од дана дос-
тављања рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-168/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске број  97/16), члана 35. став 2. и члана 
76. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број 1/17), члана 128. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној дана 
09.06.2020. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K
1) Скупштина Града Добој прихвата Из-

вод из записника  са двадесетседме редовне 
сједнице Скупштине Града  Добој одржане 
10.03.2020. године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-150/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске број  97/16 и 36/19), члана 35. став 2. 
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и члана 76. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број 1/17), члана 128.  
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града  Добој, на сједници одржаној 
дана  09.06.2020. године, донијела je

З А К Љ У Ч A K

1. Скупштина Града Добој прихвата приједло-
га Стратегија развоја омладинскe политикe 
града Добоја за период 2020. – 2025. година.

2. Саставни дио oвог закључка чини Страте-
гија развоја омладинскe политикe града До-
боја за период 2020. – 2025. година. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-151/20 
Добој, 09.06.2020. године

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 сједници одржаној 
дана  09.06.2020.године, донијела je

З А К Љ У Ч A K

1. Скупштина Града Добој прихвата приједло-
га Програма кориштења средстава за уна-
пређење пољопривредне производње на под-
ручју Града Добоја за 2020. годину.

2. Саставни дио oвог закључка чини Програ-
ма кориштења средстава за унапређење 
пољопривредне производње на подручју 
Града Добоја за 2020. годину. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-152/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (Службени гласник РС“ број: 97/16) 
и члана 35. Статута града Добој („Службени 
гласник града Добој“број: 1/17 ), Скупштина 
града Добој на сједници, одржаној 9. 6. 2020. 
године,  доноси:

   ПРОГРАМ 
кориштења средстава за унапређење 

пољопривредне производње на 
подручју града Добоја за 2020. годину

1. У В О Д
Програмом кориштења средстава за уна-

пређење пољопривредне производње се жели 
постићи стабилан раст и развој пољопривред-
не производње уз производно и технолошко 
преструктуирање, повећање продуктивности 
и стварање сировинске основе за прехрамбе-
ну индустрију. Град Добој се усвајањем  ре-
видиране Стратегије интегрисаног развоја у 
периоду 2016-2020. године опредијелио за кон-
тинуирану подршку развоју пољопривредне 
производње и побољшању живота у руралним 
срединама што је наглашено у овом Програму.

У циљу унапређења пољопривредне произ-
водње, град Добој и у 2020. години, у граница-
ма својих могућности, поспјешује производњу 
и модернизовање пољопривреде новчаним 
подстицајима обезбијеђеним из буџетских 
средстава. 

Средства за унапређење пољопривредне 
производње обезбијеђена су буџетом за 2020. 
годину у износу од 120.000,00 КМ и то за:
• Воћарство,
• Повртарство, 
• Сточарство,                           



Број 4 Страна  37С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
• Пчеларство,                           
• Подршка уговореној производњи,                                                   
• Едукација,                                                                                                   
• Посјете сајмовима, изложбама и узорним 

имањима,                             
• Интервенције за ванредне потребе у 

пољопривреди,  
• Средства за подршку пројектима руралног 

развоја
Програм кориштења средстава за уна-

пређење пољопривредне производње подразу-
мијева једнократне или двократне исплате за 
подизање дугогодишњих засада воћа, стиму-
лисање биљне производње путем плаћања по 
засијаним површинама, подстицаје за сточар-
ство, подршку раду Удружења пољопривред-
ника, младих пољопривредника и остало.

2. ОПШТИ УСЛОВИ
Након усвајања Програма кориштења сред-

става за унапређење пољопривредне произ-
водње (у даљем тексту Програм подстицаја) 
Одјељење за пoљопривреду ће путем средста-
ва јавног информисања и израдом летака оба-
вијестити пољопривреднике о подстицајним 
мјерама, као и о критеријима који морају бити 
испуњени да би подстицајна средства била 
одобрена.

Право на добијање подстицајних сред-
става, у складу са Програмом, остварују сва 
пољопривредна домаћинства уписана у Регис-
тар пољопривредних газдинстава, или она која 
приложе Уговор о организованој производњи 
и откупу пољопривредних производа, а која 
благовремено поднесу захтјев за подстицаје и 
испуне критерије из Програма подстицаја за 
производњу, која је остварена на подручју гра-
да Добој (утврђује се записником Комисије за 
подстицаје).

Подношење захтјева ће се вршити у надлеж-
ном органу градске управе  града Добој, гдје ће 
подносиоци захтјева попунити пријавни лист 
у коме ће бити тачно назначене врсте произ-
водње за које се подноси захтјев уз који ће при-
лагати и остале документе наведене у Програ-
му подстицаја за сваку производњу посебно. 

У случајевима у којима захтјев за до-
бијање подстицајних средстава није позитив-
но ријешен, поновно поднесен захтјев за исту 

пољопривредну производњу неће бити разма-
тран од стране Комисије за подстицаје.

Рокови за подношење захтјева су назначе-
ни за сваку врсту пољопривредне производње 
посебно, осим у случају да поднесени захтјеви 
знатно премашују, за ове сврхе, одобрена сред-
ства, када одлуку о крајњем року за подношење 
захтјева доноси градоначелник на предлог на-
челника Одјељења за пољопривреду 

Испуњеност критерија, у сваком појединач-
ном случају, ће утврдити Комисија за подсти-
цаје именована од стране градоначелника, 
утврђивањем чињеничног стања на терену и 
увидом у документацију о чему ће састављати 
записнике.

На основу сачињених записника, из којих 
мора бити видљиво да ли су испуњени сви по-
требни критерији, доносе се предлози закљу-
чака о исплати подстицајних средстава и дос-
тављају градоначелнику.

У случајевима гдје је записником Комисије 
за подстицаје утврђено да подносиоц захтјева 
није испунио један или више критерија тај за-
хтјев се не разматра.

У случају да предвиђени износ не буде до-
вољан за потребе исказане захтјевима  Ко-
мисија ће на основу критеријума утврдити 
ранг листу  подносиоца захтјева.

Исплата подстицајних средстава ће се за 
физичка лица вршити на трансакциони рачун ,  
до утрошка расположивих средстава. Контро-
лу утрошка одобрених средстава и процјену 
резултата контуинуирано ће вршити Одјељење 
за пољопривреду.

Корисници средстава су дужни намјенски 
користити подстицајна средства, а надзор над 
намјенским кориштењем подстицаја врши 
градски пољопривредни инспектор.

Одјељење за пољопривреду у сарадњи 
са  Савјетодавном стручном службом ће по-
моћи подносиоцима захтјева око активности 
при подношењу захтјева и дати им упутство 
о стандардној агротехници и агротехничким 
роковима, те доставити захтјеве Комисији за 
подстицаје за сваког подносиоца захтјева поје-
диначно. 

Исплата новчаних средстава ће се вршити 
након што истекну сви рокови за подношење 
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захтјева, како би могли извршити коначан об-
рачун новчаних средстава.

Уколико се предвиђена средства не искорис-
те у предвиђеном износу за неку од наведених 
ставки, иста ће се користити за исплату ставке 
на којој недостаје новчаних средстава.

Уколико збир свих позитивно ријешених за-
хтјева пређе висину укупног новчаног износа,  
подстицаји ће се исплаћивати по редослиједу 
предавања захтјева до утрошка расположи-
вих  средстава.

3. СТРУКТУРА ПОДСТИЦАЈА
Програм подстицаја за унапређење 

пољопривредне производње обухвата:

3.1. ВОЋАРСТВО

3.1.1. Јабучасто, коштичаво  
и језграсто воће

Град Добој има повољне агроклиматске ус-
лове за производњу јабучастог и коштичавог 
воћа, за којим постоји и велика потражња на 
локалном тржишту. Подстицањем садње нових 
интензивних засада подразумијева се увођење 
бољих култура, постизање већег приноса, ефи-
каснија производња и могућност пласмана тр-
жишних вишкова на страна тржишта.

Критерији које морају испунити подносио-
ци захтјева за добијање новчане накнаде на 
име подстицаја за подизање нових воћњака су 
следећи:
• воћњак мора имати површину минимално 

0,5 хектара,
• минимални број стабала за коштичаво воће 

по једном ха је 800 стабала односно 400 
стабала/0,5 ха,

• минималан број стабала за јабуке и крушке 
по једном ха је 1.000 стабала, односно 500 
стабала/0,5 ха,

• минимални број стабала ораха по једном  ха 
је 150 садница, односно 75 стабала /0,5 ха,

• минимални број стабала љешника по једном  
ха је 500 садница, односно  250 стабала /0,5 
ха.
На минималној површини подразумијева 

се: 

 - подизање засада само једне врсте воћа, при 
чему се искључују било какве комбинације 
јагодичастог, јабучастог,  коштичавог или 
језграстог воћа,

 - садња се обавља у складу са агротехничким 
роковима и стандардном агротехником,

 - рок за подношење захтјева за добијање 
новчане накнаде на име подстицаја је до 
01.12.2020. године.
Висина подстицаја износи 1,00 КМ по јед-

ној садници.
Подстицаји за воћарство се остварују на 

основу захтјева који се подноси Комисији, уз 
који се прилажу докази о поријеклу садног ма-
теријала и то:
 - рачун од регистрованог произвођача садног 

материјала или предузећа регистрованог за 
промет садног материјала, 

 - декларацију о квалитету садног материјала 
издану од стране произвођача садног мате-
ријала.

 - фотокопија картице трансакционог рачуна .
Ако се садни материјал увози из иностран-

ства потребно је обезбиједити: 
 - рачун од предузећа регистрованог за промет 

садног материјала, 
 - царинску исправу о увезеном садном мате-

ријалу, 
 - рјешење или цертификат граничне инспек-

ције за заштиту биља и 
 - декларацију о квалитету садног материјала 

у мјесту производње.
Комисија за подстицаје ће утврдити чиње-

нично стање у смислу површине воћњака, 
броја садница као и примјењених агротехнич-
ких мјера.

3.1.2. Јагодичасто воће
Критерији које морају испунити подносио-

ци захтјева за добијање новчаних средстава на 
име подстицаја за заснивање нових засада јаго-
дичастог воћа су следећи:
• минимална величина парцеле под новим за-

садом је 0,1 ха по воћној врсти појединачно,
• минимални број садница за јагоду (живића) 

је 35.000/ха, односно 3.500/0,1 ха,
• минималан број садница за купину је 2.000/

ха, односно 200/01 ха,
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• минималан број садница за малину је 

10.000/ха, односно 1.000/01 ха,
• садња се обавља у складу са агротехничким 

роковима и стандардном агротехником,
• рок за подношење захтјева за добијање 

новчане накнаде на име подстицаја је 
31.10.2020. године.
Висина подстицаја износи 1.500,00 КМ по 

једном ха површине.
Уз захтјев за подстицаје подносиоц захтјева 

ће доставити:
 - -  Потврду о упису у регистар пољоприв-

редног домаћинства (АПИФ) или Уговор 
о организованој производњи и откупу 
пољопривредних производа,

 - рачун од регистрованог произвођача садног 
материјала или предузећа регистрованог за 
промет садног материјала, 

 - декларацију о квалитету садног материјала 
издану од стране произвођача садног мате-
ријала.

 -  фотокопију картице трансакционог рачуна .
 - Новчана средства која ће се исплаћивати на 

име подстицаја у воћарству планирана су за 
прољетну и јесењу садњу 2020. године.

3.2. ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА
Биљну производњу треба развијати у правцу 

смањења укупних површина под ратарским 
културама, повећања површина под интензив-
ном производњом поврћа и воћа, те повећања 
приноса по јединици површине.

3.2.1. Производња поврћа у затвореним 
просторима

Подстицаји на новозасновану пластеничку 
производњу

Производња поврћа омогућава релативно 
брз поврат средстава кроз продају на локал-
ним пијацама и откупљивачко-прерађивач-
ким капацитетима, при чему су потребе за 
пољопривредном механизацијом мале, а плод-
но брежуљкасто земљиште погодује овој врсти 
производње.

Под “Пластеником” (у смислу Програма 
подстицаја за унапређење пољопривредне 
производње) се подразумијева објекат вишего-
дишње намјене од пластичне фолије (не високе 

топле леје) димензија не мањих од 5 м х 20 м х 
1,8 м, саграђен од пластичне или металне кон-
струкције са отворима за прозрачивање, који 
служи за узгој паприке, парадајза, краставаца 
и другог поврћа, те цвијећа.

Висина подстицаја за подизање нових плас-
теника у 2020. години у пластенику износи 
1,00 КМ/м.

Критерији које морају испунити подносио-
ци захтјева за добијање новчаних средстава на 
име подстицаја за подизање нових пластеника 
у 2020. години су:
• минимална површина пластеника мора бити 

најмање 100 м² површине,
• пластеници морају бити савремено кон-

струисани са уграђеним системом за на-
водњавање,

• у пластеницима мора бити заснована произ-
водња,

• рок за подношење захтјева за добијање 
новчаних средстава на име подстицаја је до 
01.12.2020. године.
Уз захтјев корисник прилаже: 

 - Рачун о набавци материјала и опреме,
 - Потврду о упису у регистар пољопривред-

ног домаћинства (АПИФ),
 - Фотокопија картице трансакционог рачуна,
 - Рачун о набавци сјеменског и садног мате-

ријала
 - фотокопија картице трансакционог рачуна.

Посебни критерији :
 - подстицај се може остварити само за једну 

производњу поврћа у току године,
 - пластеник мора бити подигнут на властитом 

земљишту корисника,
 - критериј минималне површине може се ис-

пунити сабирањем 2 или више објеката,
 - у једном пластенику (као цјелини) мора 

бити заснована производња једне врсте 
поврћа.

3.2.2. Производња поврћа на отвореном - 
њивска производња поврћа

Критерији које морају испунити подносио-
ци захтјева  за добијање новчаних средстава на 
име подстицаја за производњу повртларских 
култура на отвореном су: 
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1. Производња краставаца, паприке, пара-

дајза
 - минимална површина под једном културом 

је 0,2 ха   1.500,00 КМ/ха
Критерији које морају испунити подносио-

ци захтјева за добијање новчаних средстава на 
име подстицаја за производњу поврћа на отво-
реном су:
• сјетва се обавља у складу са агротехничким 

роковима и стандардном агротехником,
• рок за подношење захтјева за добијање 

новчане накнаде на име подстицаја је до 
31.07.2020. године.
Уз захтјев корисник прилаже: 

 -  Потврду о упису у регистар пољоприв-
редног домаћинства (АПИФ) или Уговор 
о организованој производњи и откупу 
пољопривредних производа,

 - Рачун о набавци сјеменског и садног мате-
ријала,

 -  Декларацију о квалитету садног материја-
ла,

 -  уговор о преузетим количинама,
 -  фотокопија картице трансакционог рачуна.

3.3. СТОЧАРСТВО
Сточарство, својим производним капаците-

тима и тржишним могућностима, има перспек-
тиву да постане једна од окосница пољоприв-
редне производње уопште, поготову имајући 
у виду да за себе веже читав низ различитих 
грана производње које су по својој природи и 
функцији или у служби сточарства или су пак 
усмјерени ка овој врсти производње. У области 
сточарства подстицаће се властити узгој квали-
тетних женских приплодних грла у циљу уна-
пређења сточарске производње.

3.3.1    Производња и узгој квалитетне 
приплодне стоке

Пољопривредни произвођачи који су у 2020. 
години узгајали расплодну стоку на коју се од-
носе новчани подстицаји предвиђени Програ-
мом подстицаја имају право на кориштење нов-
чаних средстава утврђених овим Програмом.

Висина новчаних подстицаја за сточарску 
производњу:

Подстицај за узгој јуница (узгој на влас-
титом имању, фенотипска припадност раси, 
вјештачки осјемењене, матична евиденција са 
производним подацима)    
I класа    100,00 КМ/грлу

Подстицај за узгој квалитетних приплод-
них назимица (узгој на властитом имању, фе-
нотипска припадност раси, матична евиден-
ција) 
I класа   50,00 КМ/грлу

Регрес за узгој квалитетних приплодних 
двизица (овце које се први пут јагње) и јарица 
са оригиналним маркицама    
I класа     50,00 КМ/грлу

Матично стадо минимално 50 грла.
Захтјев за кориштење подстицаја са на-

вођењем броја узгојених грла корисник сред-
става подноси Комисији за подстицаје до 01. 
децембра 2020. године.

Критерији које морају испунити подносио-
ци захтјева за добијање новчане накнаде на 
име подстицаја у сточарству ће бити примјењи-
вани из критерија за остваривање новчаних 
подстицаја МПШВ РС,  које проводи Ресор 
за пружање стручних услуга у пољопривреди, 
израђени на бази расположивих средстава и 
снимљеног стања на терену.

Уз захтјев корисник прилаже: 
 - Потврду о упису у регистар пољопривред-

ног домаћинства (АПИФ),
 - Потврду службе  Ресора за пружање струч-

них услуга у пољопривреди  да грло потиче 
из стада за које се води матична евиденција,       

 - Потврда у утврђеној стеоности,
 - Цертификат о регистрацији имања,
 - Пасош за уматичена грла, 
 - Потврда надлежне ветеринарске службе о 

утврђеној гравидности, 
 - фотокопија картице трансакционог рачуна.

3.4.   ПЧЕЛАРСТВО

3.4.1.   Подстицај за пчелиња друштва 
минималан број кошница је 30  5,00 

КМ/друштву
Подносиоци захтјева за добијање новчане 

накнаде за подстицаје у пчеларству  уз  Захтјев 
прилажу  
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 - Копију чланске књижице у једном од Удру-

жења пчелара,
 - Потврду удружења о броју пчелињих 

друштава,
 - Фотокопију трансакционог рачуна,
 - Пчеларење савременим типом кошница.

Рок за подношење захтјева је од 15.08. до 
30.11.2020. године.

3.5. СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ПО 
ОСНОВУ ПРЕДАТИХ КОЛИЧИНА 

ОТКУПЉИВАЧКО-ПРЕРАЂИВАЧКИМ 
КАПАЦИТЕТИМА

Пра во на под сти цај на сред ства имају регис-
трована пољопривредна газдинства и фарме. 

На основу склопљених уговора између гра-
да Добоја и откупљивачко-прерађивачких ка-
пацитета, Град Добој ће издвојити средства за 
подстицаје уговореној производњи. 

Уз захтјев корисник прилаже: 
 - Потврду о упису у регистар пољопривред-

ног домаћинства (АПИФ),    
 - уговор о преузетим количинама
 - фотокопија картице трансакционог рачуна.

Захтјеви се подносе до 25.12.2020. године 
и исплаћивати ће се до висине расположивих 
средстава.

3.6. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЕДУКАЦИЈЕ 

Ова средства су намијењена за едукацију 
пољопривредних произвођача из различитих 
области пољопривредне производње у зим-
ском периоду, када је најмањи интензитет 
пољопривредних послова.

Eдукације би се вршиле у сарадњи са Ресо-
ром за пружање стручних услуга у пољоприв-
реди (стицање знања потребних за поједине 
гране пољоприреде, нарочито код младих 
пољопривредника који преузимају пољоприв-
редна газдинства).

3.7. ПОСЈЕТЕ САЈМОВИМА
Подстицајна средства су намијењена уд-

ружењима пољопривредних произвођача или 
Одјељењу за пољопривреду за вођење актив-
ности и организовање посјете сајмовима и  
узорним имањима. Уз захтјев се подноси и ра-

чун или предрачун о инвестираним средстви-
ма.

Захтјев се предаје до 01.12.2020. године.

3.8.  ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ 
ПОТРЕБЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

Средства предвиђена овом ставком ће се 
користити за интервенције код ванредних по-
треба у пољопривреди (велике штете усљед 
елементарних непогода, пожари, штете од 
дивљачи и других непредвиђених ситуација). 

Због ванредног стања проглашеног на тери-
торији Републике Српске усљед  појаве новог 
вируса корона SARS-CO V-2 и COVID-19 бо-
лести, у циљу сузбијања наведеног вируса, дио 
средстава ће се користити за спровођење мјера 
које су прописане у циљу заштите и умањења 
штета проузрокованих овим стањем.

Подстицаји ће се одобравати на основу за-
хтјева уз који се подноси: 
 - Записник  Комисије за процјену штета или 

друге надлежне институције (МУП, цивил-
на заштита, ветеринарска служба).
Захтјев се предаје до 01.12.2020. године.

3.9. СРЕДСТВА ЗА ПОДРШКУ 
ПРОЈЕКТИМА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Ова средства су намијењена за 
подстицање производње традиционалних 
производа са села, очување старих заната 
и народне радиности, као и подстицање 
пројеката развоја сеоског туризма.

Захтјев са програмом, чију ће 
оцјену извршити Комисија и констатовати 
испуњеност критерија за подстицаје, се 
предаје до 01.12.2020. године.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-152/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске број  97/16 и 36/19), члана 35. став 2. 
и члана 76. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број 1/17), члана 128.  
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Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града  Добој, на сједници одржаној 
дана  09.06.2020.године, донијела je

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој прихвата пријед-
лога Плана о кориштењу средстава остварених 
од накнаде по основу посебних мјера заштите 
од пожара за 2020.

(2) Саставни дио oвог закључка чини пријед-
лога Плана о кориштењу средстава остварених 
од накнаде по основу посебних мјера заштите 
од пожара за 2020. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-153/20 
Добој, 09.06.2020. године

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), члана 35. став 2. и члана 76. 
Статута Града Добој („Службени гласник Гра-
да Добој“ број 1/17), члана 128. Пословника о 
раду Скупштине Града Добој („Службени глас-
ник Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града 
Добој је, на сједници одржаној дана 09.06.2020.
године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

(1) Скупштина Града Добој прихвата Го-
дишњи план имплементације са индикативним 
финансијским оквиром Стратегије интегрисa-
ног развоја Града Добој за 2020. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Годишњи 
план имплементације са индикативним финан-
сијским оквиром Стратегије интегрисaног раз-
воја Града Добој за 2020. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-154/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

У складу са чланом 39. став 2 тачка 28. и 82. 
став 2. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 
36/19), чланом 35. став 2. тачка 28. и 76. Ста-
тута Града Добој („Службени гласник Града 
Добој“ број 1/17) и чланом 128. Пословника о 
раду Скупштине Града Добој („Службени глас-
ник Града Добој“ број: 1/17), Скупштина Града 
Добој је, на сједници одржаној 09.06.2020.го-
дине, донијела је

З А К Љ У Ч А К

(1) Скупштина Града Добој прихвата Из-
вјештај о раду Градоначелника и Градске упра-
ве за период 01.01.2019.-31.12.2019.године

(2) Саставни дио овог Закључка чини Из-
вјештај о раду из тачке 1. овог Закључка.

(3) Овај Закључак биће објављен у „Служ-
беном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-155/20 
Добој, 09.06.2020. године

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 сједници одржаној 
дана 09.06.2020.године, донијела је 
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З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој прихвата Из-
вјештаја о извршењу буџета Град Добој у пе-
риоду од 01.01.2020.-31.03.2020. године.

(2) Саставни дио oвог Извјештаја је Биланс 
буџета  за период јануар-март 2020. године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-156/20 
Добој, 09.06.2020. године

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 сједници одржаној 
дана 09.06.2020.године, донијела је 

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој прихвата Из-
вјештај о раду Правобранилаштва Републике 
Српске – Сједиште замјеника правобраниоца 
Добој за период од 01.01.2019. до 31.12.2019.
године, Град Добој.

(2) Саставни дио oвог закључка чини Из-
вјештај о раду Правобранилаштва Републике 
Српске – Сједиште замјеника правобраниоца 
Добој за период од 01.01.2019. до 31.12.2019.
године, Град Добој.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-157/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

У складу са чланом 39. став 2 тачка 31. и 82. 
став 2. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 
36/19), чланом 35. став 2. тачка 31. и 76. Ста-
тута Града Добој („Службени гласник Града 
Добој“ број 1/17) и чланом 128. Пословника о 
раду Скупштине Града Добој („Службени глас-
ник Града Добој“ број: 1/17), Скупштина Града 
Добој је, на сједници одржаној 09.06.2020.го-
дине, донијела је

З А К Љ У Ч А К

(1) Скупштина Града Добој прихвата Из-
вјештај о раду у органима предузећа која 
обављају комуналне дјелатности за период 
01.01.2019.-31.12.2019.године.

(2) Саставни дио овог Закључка чини Из-
вјештај о раду из тачке 1. овог Закључка.

(3) Овај Закључак биће објављен у „Служ-
беном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-158/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

У складу са чланом 39. и 82. став 2. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), чла-
ном 35. и 76. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број 1/17) и чланом 128. 
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), 
Скупштина Града Добој је, на сједници одржа-
ној 09.06.2020.године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

(1) Скупштина Града Добој прихвата Ин-
формацију о процјени исхода судских спорова 
за потребе утврђивања потенцијалних обавеза 
и/или признавања резервисања.

(2) Саставни дио овог Закључка чини Ин-
формација из тачке 1. овог Закључка.
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(3) Задужује се Одјељење за финансије да 

уобзири резултате презентоване у Информа-
цији из тачке 1., у складу са одредбама Међу-
народног рачуноводственог стандарда 19 за 
јавни сектор.

(4) Овај Закључак биће објављен у „Служ-
беном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-159/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. став 1. тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број: 97/19 и 36/19) члана 35. став 2. и члана 76. 
Статута Града Добој („Службени гласник Гра-
да Добој“ 1/17), члана 128. Пословника о раду 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ 1/17), Скупштина Града Добој, 
на сједници одржаној  дана  09.06.2020.године, 
донијела је

З А К Љ У Ч А К

(1) Усваја се Информације о стању трансак-
ционог рачуна донаторских средстава за набав-
ку опреме и помоћ здравственим установама 
Града Добој на дан 01.06.2020. године.

(2) Саставни дио закључка чини Инфор-
мације о стању трансакционог рачуна дона-
торских средстава за набавку опреме и помоћ 
здравственим установама Града Добој на дан 
01.06.2020. године. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-160/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. став 1. тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број: 97/19 и 36/19) члана 35. став 2. и члана 76. 
Статута Града Добој („Службени гласник Гра-
да Добој“ 1/17), члана 128. Пословника о раду 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ 1/17), Скупштина Града Добој, 
на сједници одржаној  дана  09.06.2020.године, 
донијела је

З А К Љ У Ч А К

(1) Усваја се Информација о обезбјеђивању 
услова за смјештај лица у циљу превенције 
ширења вируса корона (COVID-19) на терито-
рији Града Добој.

(2) Прихвата се ангажовање утрошка нов-
чаних средстава у вриједности од 275.077,13 
КМ и задужује се Јавно предузеће „Дирекција 
за изградњу и развој града Добој“ д.о.о. да у 
будуће преузме вршење свих послова који до-
приносе сузбијању и ублажавању будућих ван-
редних стања, ванредних ситуација и других 
несрећа на подручју Града Добој.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-161/20 
Добој, 09.06.2020. године

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 сједници одржаној 
дана 09.06.2020.године, донијела је
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З А К Љ У Ч А К

(1) Скупштина Града Добој прихвата Ин-
формацију о утрошку електричне енергије за 
јавну расвјету јануар – март 2020.године. 

(2) Саставни дио закључка чини Информа-
ција о утрошку електричне енергије за јавну 
расвјету јануар – март 2020.године. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-162/20 
Добој, 09.06.2020. године

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 сједници одржа-
ној дана 09.06.2020.године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

(1) Скупштина Града Добој прихвата Ин-
формацију о предузетим мјерама Градског 
штаба за ванредне ситуације Града Добој 
у циљу превенције ширења вируса корона 
(COVID-19) на територији Града Добој. 

(2) Саставни дио закључка чини Информа-
ција о предузетим мјерама Градског штаба за 
ванредне ситуације Града Добој у циљу пре-
венције ширења вируса корона (COVID-19) на 
територији Града Добој. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-163/20 
Добој, 09.06.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.
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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

На основу члана  члана 59.став 1. алинеја 
21. Закона о локалној самоуправи („Службе-
ни гласник Републике Српске“,број:97/16 и 
36/19), члана 5. став 3. Закона о празницима 
Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број:43/07) и члана 77. Статута 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 
број:1/17), градоначелник Града Добој, д о н о 
с и

О Д Л У К У 
о радном времену предузећа, 

установа и других организација у 
дане празника Републике Српске, на 

подручју Града Добој

Члан 1.

У дане празника Републике Српске: Нова 
година 1. и 2. јануар, Дан Републике 9. јануар, 
Међународни празник рада 1. и 2. мај, Дан по-
бједе над фашизмом 9. мај и Дан успостављања 
оквирног споразума за мир у Босни и Херце-
говини 21. новембар, а ради задовољења нео-
пходних потреба грађана за здравственим, ко-
муналним и другим услугама, дужне су да раде 
здравствене установе, предузеће задужено за 
снабдјевање електричном енергијом, превоз 
путника, територијална ватрогасна јединица и 
комунална предузећа.

Предузећа, установе и организације из пре-
дходног става обавезни су да организују и 
обезбиједе рад и дежурства у обиму који задо-
вољава функционисање њихове основне дје-
латности потребне за пружање услуга грађани-
ма, за вријеме трајања републичких празника.

Предузећа, установе и организације које у 
својим редовним активностима имају орга-
низован рад за нерадне дане, нису обавезни ут-
врђивати повећан обим рада и дежурства.

Члан 2.

Ради задовољавања неопходних потреба 
грађана за снабдјевањем основним животним 
артиклима, као и других потреба, могу да раде 
пекаре, продавнице прехрамбене робе и месаре 
у периоду од 07,00 часова до 12,00 часова.

Члан 3.

Апотеке, продавнице погребне опреме, бен-
зинске пумпе, ветеринарске амбуланте и угос-
титељски објекти могу радити редовно радно 
вријеме, за вријеме трајања републичких праз-
ника.

Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о радном времену предузећа, ус-
танова и других организација у дане празника 
Републике Српске, на подручју Града Добој, 
број:02-022-723/16 од 25.04.2016.године.

Члан 5.

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-856/20.  
Добој, 4. 5. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 82. став 3. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
97/16), члана 30. став 3. Закона о систему ин-
терних финансијских контрола у јавном секто-
ру Републике Српске („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број: 91/16), члана 77. Статута 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број 1/17) и тачке I алинеје 2 Одлуке о одобра-
вању Стратешког плана интерне ревизије а во-
дећи се обавезама које произилазе из одредби 
Међународног стандарда професионалне прак-
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се интерне ревизије број: 2010 – Планирање, 
Градоначелник Града Добој доноси:

О Д Л У К У 
о измјенама Стратешког плана 

интерне ревизије 2020 – 2022. године

I

(1) Одобрава се Стратешки план интерне 
ревизије за период 2020. – 2022.године чије 
је ажурирање извршено водећи се процјеном 
утицаја посљедица пандемије вируса Корона 
на циљеве и степен ризика у Граду Добој.

(2) Стратешки план интерне ревизије из 
претходне алинеје може бити предмет додатног 
ажурирања уколико се за предметни поступак, 
сходно одредбама Међународног стандарда 
професионалне праксе интерне ревизије број: 
2010 – Планирање, или других оправданих раз-
лога, укаже оправдана потреба

(3) Даље ажурирање у смислу претходне 
алинеје вршиће се по процедури аналогној 
иницијалној изради Стратешког плана интерне 
ревизије.

II

Стратешки план интерне ревизије из тачке I 
саставни  је дио ове Одлуке.

III

(1) Ова Одлука, због оправдане потребе бла-
говременог поступања по одредбама исте, сту-
па на снагу даном доношења, а биће  објављена 
у „Службеном гласнику Града Добој“.

(2) Стратешки план интерне ревизије, као 
интерни плански документ по којем Јединица 
за интерну ревизију израђује годишње и поје-
диначне планске документе, ради обезбјеђења 
ефикасности поступања по одредбама истог и 
обезбјеђења тачних и поузданих информација, 
неће бити јавно доступан.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1-1000/20.  
Добој, 22. 5. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 97/16 
и 36/19), члана 30. Закона о систему интерних 
финансијских контрола у јавном сектору Репу-
блике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 91/16), члана 77. Статута Града 
Добој („Службени гласник града Добој“ број 
1/17) и одредби члана 5. став 4. Правилника 
о раду интерне ревизије („Службени гласник 
Града Добој“ број:7/17) Градоначелник Града 
Добој доноси:

О Д Л У К У 
о измјенама Годишњег плана 

Јединице за интерну ревизију Града 
Добој за 2020. годину

I

(1) Одобрава се Годишњи план интерне ре-
визије за 2020.годину, чије је ажурирање извр-
шено водећи се процјеном утицаја посљедица 
пандемије вируса Корона на циљеве и степен 
ризика у Граду Добој.

(2) Годишњи план интерне ревизије из прет-
ходне алинеје може бити предмет додатног 
ажурирања уколико се за предметни поступак, 
сходно одредбама Међународног стандарда 
професионалне праксе интерне ревизије број: 
2010 – Планирање, или других оправданих раз-
лога, укаже оправдана потреба

(3) Даље ажурирање у смислу претходне 
алинеје вршиће се по процедури аналогној 
иницијалној изради Годишег плана интерне 
ревизије.

II

Годишњи план рада интерне ревизије из 
тачке I саставни  је дио ове Одлуке.

III

(1) Ова Одлука, због оправдане потребе бла-
говременог поступања по одредбама исте, сту-
па на снагу даном доношења, а биће  објављена 
у „Службеном гласнику Града Добој“. 

(2) Годишњи план интерне ревизије, као ин-
терни плански документ по којем Јединица за 
интерну ревизију проводи ревизорске актив-
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ности у току планске године, ради обезбјеђења 
ефикасности поступања по одредбама истог и 
обезбјеђења тачних и поузданих информација, 
неће бити јавно доступан.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1-1001/20.  
Добој, 22. 5. 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 
стамбено – комуналне послове Градске управе 
Добој бр. 07-37-26-203/20 од 13.4.2020.  градо-
начелник, д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Извођење радова на реконструкцији 
водоводне мреже са PE DN63 на PE 
DN225 од Ул. Николе Тесле до Ул. 

Добојских бригада и изградња нове 
водоводне мреже од Ул. Добојских 

бригада до Ул. Видовданска“,путем 
отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на реконструкцији 
водоводне мреже са PE DN63 на PE DN225 од 
Ул. Николе Тесле до Ул. Добојских бригада (l 
= 200 m) и изградња нове водоводне мреже од 
Ул. Добојских бригада до Ул. Видовданска (l 
= 940 m)“ путем отвореног поступка јавне на-
бавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 149.965,50 КМ (словима: 
сто четрдесет девет хиљада деветсто шездесет 
пет конвертибилних марака и 50/100).

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 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 стамбено – комуналне послове Градске уп-
раве Добој бр. 07-37-26-203/20 од 13.4.2020.

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: 02-404-1-485/20.  
Добој, 21. 5. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 22. тачка б) Закона о јавним набав-
кама („Службени гласник  БиХ“  бр. 39/14), а 
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поступајући по Захтјеву Одјељења за финан-
сије Градске управе Добој бр. 06/403-98/20 од 
06.3.2020.  градоначелник  д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Набавка и уградња видео надзорних 
камера“, путем преговарачког 
поступка  поступка без објаве 

обавјештења о набавци

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Набавка и уградња видео надзорних 
камера“ путем преговарачког поступка без 
објаве обавјештења о набавци.   

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 29.130,00 КМ (словима: 
двадесет девет хиљада стотину тридесет кон-
вертибилних марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града и теретиће буџетску пози-
цију 511 300.

Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем прегова-
рачког поступка без објаве обавјештења о на-
бавци, те ће се поступак провести у складу са 
Законом о јавним набавкама БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за финансије Градске управе Добој бр. 06/403-
98/20 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: 02-404-1-318/20.  
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 
стамбено-комуналне послове Градске управе 
Добој бр. 07-37-26-245/20 од 06.5.2020. градо-
начелник,  д о н о с и

ОДЛУКУ  
о покретању поступка набавке  – 

„Извођење радова на измијештању 
инфраструктурних инсталација 
на парцели означеној као к.ч. бр. 
5565/1 (нови премјер) КО Добој у 
Ул. Немањина у Добоју“, путем 

отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – Извођење радова на измијештању ин-
фраструктурних инсталација на парцели оз-
наченој као к.ч. бр. 5565/1 (нови премјер) КО 
Добој у Ул. Немањина у Добоју“ и то:
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ЛОТ 1 – измијештање подземних КК инста-

лација,
ЛОТ 2 – измијештање средњенапонских и 

нисконапонских водова,
ЛОТ 3 – измијештање канализационог 

колектора,
ЛОТ 4  - измијештање вреловода и врело-

водних прикључака, путем отвореног поступ-
ка.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи: 

ЛОТ 1 – 1.348,00 КМ (словима: хиљаду 
тристо четрдесет осам конвертибилних мара-
ка).

ЛОТ 2 – 54.585,00 КМ (словима: педесет 
четири хиљаде петсто осамдесет пет конверти-
билних марака).

ЛОТ 3 – 53.418,00 КМ (словима: педесет 
три хиљаде четристо осамнаест конвертибил-
них марака).

ЛОТ 4 – 197.605,00 КМ (словима: сто деве-
десет седам хиљада шесто пет конвертибилних 
марака).

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

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 стамбено-комуналне послове Градске упра-
ве Добој бр. 07-37-26-245/20 од 06.5.2020. 

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: 02-404-1-469/20.  
Добој, 14. 5. 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 упра-
ве Добој бр. 07-37-26-262/20 од 12.5.2020.  гра-
доначелник  д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке услуга 
– „Израда идејног рјешења објеката 
за контролу минималних водостаја 

ријеке Босне у зони изворишта 
Руданка“, путем директног 

споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке услуга – „Израда идејног рјешења обје-
ката за контролу минималних водостаја ријеке 
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Босне у зони изворишта Руданка“ путем по-
ступка директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 6.000,00 КМ (слови-
ма: шест хиљада конвертибилних 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 ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за стамбено-комуналне послове Градске упра-
ве Добој бр. 07-37-26-262/20 од 12. 5. 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: 02-404-1-473/20.  
Добој, 18. 5. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 88. став (1) и 
(2)  Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник  БиХ“  бр. 39/14), а поступајући по 
Захтјеву Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1-
595/20 од 21.5.2020.  градоначелник  д о н о с и

ОДЛУКУ  
о покретању поступка набавке  – 
„Извођење радова на изградњи 
5 септичких јама у МЗ Чаире, 

МЗ Доњи Божинци, МЗ Кожухе, 
МЗ Бољанић и МЗ Бушлетић за 
кориснике Пројекта „Опоравак 

од поплава“, путем конкурентског 
захтјева

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на изградњи 5 сеп-
тичких јама у МЗ Чаире, МЗ Доњи Божинци, 
МЗ Кожухе, МЗ Бољанић и МЗ Бушлетић за 
кориснике Пројекта „Опоравак од поплава““ 
путем конкурентског захтјева.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 23.854,30 КМ (словима: 
двадесет три хиљаде осамсто педесет четири 
конвертибилне марке и 30/100).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2020. и теретиће буџет-
ску позицију 415 200.

Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем конку-
рентског захтјева, те ће се поступак јавне на-
бавке  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.

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој бр. 04/30-1-595/20 од 21.5.2020.  
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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: 02-404-1-494/20.  
Добој, 25. 5. 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 просторно уређење Градске управе Добој бр. 
05-238/20 од 29.5.2020.  градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 

услуга – „Израда Главног пројекта 
електроинсталација, трафо станице 
10/0,4 kV, 1000 kVA ПС Усора у Ул. 
Николе Тесле бб, на к.ч. бр. 7637/2 
(нови премјер) КО Добој“, путем 

директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке услуга – „Израда Главног пројекта елек-
троинсталација, трафо станице 10/0,4 kV, 1000 
kVA ПС Усора у Ул. Николе Тесле бб, на к.ч. 

бр. 7637/2 (нови премјер) КО Добој“ путем по-
ступка директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 5.950,00 КМ (словима: 
пет хиљада деветсто педесет 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  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој бр. 
05-238/20 од 29.5.2020.

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: 02-404-1-501/20.  
Добој, 2. 6. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 88. став (1) и (2)  
Закона о јавним набавкама („Службени глас-
ник  БиХ“  бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву 
Одјељења за просторно уређење Градске упра-
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ве Добој бр. 05-217/20 од 22.5.2020.  градона-
челник,  д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  
– „Израда Регулационог плана 
„Проширење градског гробља 

Шушњари“ Добој  и Израда измјене 
дијела Регулационог плана „Центар“ 

Добој, ревизија, блок 4“, путем 
конкурентског захтјева

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке:
 - ЛОТ 1 - Израда Регулационог плана „Про-

ширење градског гробља Шушњари“ Добој,
 - ЛОТ 2 - Израда измјене дијела Регулацио-

ног плана „Центар“ Добој, ревизија, блок 4, 
путем конкурентског захтјева.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи:
 - ЛОТ 1 – 4.500,00  КМ (словима: четири 

хиљаде петсто конвертибилних марака),
 - ЛОТ 2 – 2.500,00 КМ (словима: двије хиља-

де петсто конвертибилних марака).
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 конку-
рентског захтјева, те ће се поступак јавне на-
бавке  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.

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој бр. 
05-217/20 од 22.5.2020.  

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: 02-404-1-505/20.  
Добој, 3. 6. 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. 04/30-1-670/2020 од 04.6.2020.  
градоначелник,  д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Извођење радова на асфалтирању 
локалних путева у МЗ Подновље, МЗ 
Комарица, МЗ Мајевац, МЗ Божинци 

Доњи и изградњи спортског 
полигона у МЗ Божинци Доњи“, 

путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке: „Извођење радова на асфалтирању ло-
калних путева:
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 - МЗ Подновље (Глоговица) – дионица Гаши-

новац,
 - МЗ Комарица – дионица прекид асфалта – 

распеће,
 - МЗ Мајевац (Горњи) – дионица прекид 

асфалта – црква,
 - МЗ Мајевац – дионица излетиште Вук, 
 - МЗ Божинци Доњи,
 - изградња спортског полигона у МЗ Божин-

ци Доњи, засеок Мрки поток, путем отворе-
ног поступка.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 248.550,00 КМ (словима: 
двјесто четрдесет осам хиљада петсто педесет 
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.            

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. 04/30-1-670/2020 од 04.6.2020.

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, 
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-512/20.  
Добој, 9. 6. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној са-
моуправи (,,Службени гласник РС›› број 97/16 
и 36/19 ), члана 19. Закона о систему јавних 
служби (,,Службени гласник РС›› број: 68/07, 
109/12 и 44/16), и  члана 43.став.7. и став. 10. 
Закона о предшколском васпитању  и образо-
вању ( Службени гласник РС број: 79/15)  и 
члана 60. Статута Града Добоја                               ( 
,,Службени гласник Града Добоја›› број: 1/17),  
Градоначелник Града Добоја доноси:

О Д Л У К У 
о давању сагласности за број 

уписане дјеце у Јавној предшколској 
установи „Мајке Југовић“ Добој

I

Даје се сагласност Јавној предшколској ус-
танови „Мајке Југовић“ Добој да се број упи-
сане дјеце по васпитним групама увећа за 20%  
у предшколској 2020/21 у складу са чланом 
43. став 7. Закона о предшколском васпитању  
и образовању ( Службени гласник РС број: 
79/15).

II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у Службеном гласнику Града 
Добоја.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-902/20.  
Добој, 8. 5. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.
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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, 
9/19,11/19, 12/19,3/20), извршене су измјене и 
допуне  у Поглављу II распоред послова и за-
датака-систематизација и тo на следећи начин : 

У члану 52. Одјељење за стамбено комунал-
не послове у тачки 3.1.1. стручни савјетник за 
послове обрачуна накнада на основу пројект-
не документације за ренту и уређење градског 
грађевинског земљишта , мјења се  број извр-
шилаца тако да се ријечи „ један (1) “ замјењује 
ријечима „ два (2) “.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-916/20.  
Добој, 11. 5. 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 „Центар“ Добој 

– ревизија, блок 10. (“Сл.гл. Града Добој” бр. 
1/20 ), 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 „Центар“Добој – 

ревизија, блок 10.

(1) Утврђује се Нацрт измјене дијела Ре-
гулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, 
блок 10 (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: 02-022-834/20.  
Добој, 29. 4. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16), члана 60. Статута града Добој 
(„Службени гласник града Добој“ број 1/17) и 
Одлуке о покретању израде Стратегије гра-
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да Добој  за период од 2021. до 2020. године 
(„Службени гласник града Добој“ број 12/19) 
градоначелник Добоја доноси:

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о успостављању секторских 

радних група за израду и праћење 
реализације Стратегије развоја 

Града Добој за период од 2021. до 
2027. године

Члан 1.

Успостављају се секторске радне групе за 
израду Стратегије развоја Града Добој за пе-
риод од 2021. до 2027. године које су носиоци 
свеукупног процеса израде секторских садр-
жаја, планова (план економског развоја, план 
друштвеног развоја и план заштите животне 
средине) и праћења њене реализације у складу 
са годишњим плановима за утврђени период 
важења Стратегије.

Члан 2.

1) Секторске радне групе имају водећу уло-
гу и одговорност у изради и праћењу реализа-
ције Стратегије развоја.

2) Секторске радне групе су активи учес-
ници у процесу израде годишњих секторских 
планова и праћење њихове реализације.

Рад секторских радних група одвија се у ок-
виру радионица на којима се врши: извођење 
„SWОТ“ анализе кроз секторско фокусирање, 
дефинисање секторских циљева, програма, 
пројеката и мјера у оквиру сваког секторског 
плана, припрема пројектних приједлога, из-
бор приоритета у датом сектору, дефинисање 
индикатора праћења, праћење остваривања 
циљева, приоритета и мјера и имплементације 
годишњих секторских планова.

Члан 3.

У секторску радну групу за израду и праћење 
реализације плана економског развоја Града 
Добој именују се:

01. Миленко Николић, Одјељење за финан-
сије – координатор секторске радне групе;

02. Драган Василић, Кабинет градоначел-
ника, члан;

03. Нермина Исић, Одјељење за привреду 
и друштвене дјелатности, члан;

04. Анис Хусаковић, Одјељења за 
пољопривреду, члан;

05. Александар Гогановић, „Градска раз-
војна агенција Добој“, члан;

06. Живко Ерцег, „Саобраћајни факултет 
Добој“, члан;

07. Милош Ђурић, МББ „ЂУРИЋ“ ДОО, 
члан;

08. Звјездан Вишт, „WISCHT 
MACHINERY“ ДОО, члан;

09. Ранкица Панић, „PREMIER“ ДОО, 
члан;

10. Данијела Божић, СЗТУР „ОКА РЕ-
КЛАМЕ“, члан;

11. Дијана Плоскић, Одсјек за локални 
економски развој, члан;

12. Радо Ђурђевић, Одсјек за стратешко 
планирање и инвестиције, члан.

Члан 4.

У секторску радну групу за израду и праћење 
реализације плана друштвеног развоја Града 
Добој именују се:

01. Марко Николић, Одјељење за привреду 
и друштвене дјелатности – координатор сек-
торске радне групе;

02. Светислав Васиљевић, Одсјек за стра-
тешко планирање и инвестиције, члан;

03. Есмин Махмутовић, ЈУ „Центар за 
културу и образовање Добој“, члан;

04. Спасоје Васиљевић, ЈУ „Саобраћајна и 
електро школа“ Добој, члан;

05. Ведран Митровић, „Центар за социјал-
ни рад Добој“, члан;

06. Слађана Пашалић, ОШ „Милан Ракић“ 
Велика Буковица, члан;

07. Славица Гостимировић, „Народна биб-
лиотека Добој“, члан;

08. Сандра Татић, ЈУ „Завод за запошља-
вање“ РС, Филијала Добој, члан;

09. Небојша Драгојловић, „Музеј у До-
боју“, члан;

10. Изаим Хаџикадунић, предсједник МЗ 
Макљеновац, одборник у Скупштини Града 
Добој, члан;
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11. Милица Павловић, Одсјек за друштве-

не дјелатности, члан;
12. Дијана Ђурђевић, Центар за промоцију 

европских вриједности „ЕУРОПЛУС“, члан.

Члан 5.

У секторску радну групу за израду и праћење 
реализације плана заштите животне средине 
Града Добој именују се:

01. Милена Лончар, Одсјек за европске 
интеграције – координатор секторске радне 
групе;

02. Ален Петковић, Одјељење за европске 
интеграције, члан;

03. Тијана Станковић, Одјељење за стамбе-
но-комуналне послове;

04. Дамир Лукић, ЈП „Регионална депонија 
Добој“ ДОО, члан;

05. Раде Милачак, ЈП „Дирекција за из-
градњу и развој Града Добој“ ДОО, члан;

06. Виолета Пјевалица, ЈУ „Воде Српске“, 
Подручна канцеларија Добој, члан;

07. Мирослав Милошевић, Одјељење за 
цивилну заштиту, члан;

08. Младен Вулић, „Водовод“ АД Добој, 
члан;

09. Синиша Митровић, Организација за 
развој туризма регије Добој „РОТОР“, члан;

10. Рифет Јунузовић, Одјељење за прос-
торно уређење, члан;

11. Драго Ћосић, Фондација 
„SMART&INVENT“, члан;

12. Обрад Станојевић, Територијална ва-
трогасна јединица Добој, члан.

Члан 6.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављено у „Службеном гласни-
ку Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-932/20.  
Добој, 15. 5. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16), члана 60. Статута Града Добој 
(„Службени гласник града Добој“ број 1/17) и 
Одлуке о покретању израде Стратегије града 
Добој  за период од 2021. до 2020. године број 
01-013-468/19 od 17.12.2019. године („Службе-
ни гласник Града Добој“ број 12/19) градона-
челник Добоја доноси:

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању Развојног тима 

Града Добој за израду и праћење 
реализације Стратегије развоја 

Града Добој за период од 2021. до 
2027. године

Члан 1.

Именује се Развојни тим Града Добој за 
вођење процеса стратешког планирања, израду 
и праћење реализације Стратегије развоја гра-
да Добој за период од 2021. до 2027. године у 
сљедећем саставу:
1. Радо Ђурђевић, Одсјек за стратешко плани-

рање и инвестиције – координатор Развојног 
тима;

2. Миленко Николић, Одјељење за финансије, 
члан;

3. Велибор Јеринић, Скупштина Града Добој
4. Гордана Перић, Одсјек за привреду, члан;
5. Даниела Микић, Одсјек за друштвене дјелат-

ности, члан;
6. Дијана Каленић, Одјељење за СП, ЕИ и ЛЕР, 

члан;
7. Слађана Малиновић, Одјељења за пољоприв-

реду, члан;
8. Мирослав Милошевић, Одјељење за цивил-

ну заштиту, члан;
9. Тијана Станковић, Одјељење за стамбено-ко-

муналне послове, члан;
10. Синиша Лукић, Одјељење за просторно 

уређење, члан;
11. Спасоје Васиљевић, ЈУ „Саобраћајна и тех-

ничка школа“ Добој, члан;
12. Давор Савић, ЈПУ „Мајке Југовић“, члан;
13. Марин Кватерник, ЈЗУ „Завод за јавно 

здравство“, РЦ Добој, члан;
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14. Дијана Ђурђевић, Центар за промоцију ев-

ропских вриједности „Еуроплус“, члан;
15. Зоран Панић, „Удружење ампутираца До-

бој“, члан;
16. Данијела Божић, СЗТУР „ОКА РЕКЛА-

МЕ“, члан;
17. Александар Гогановић, „Градска развојна 

агенција Добој“, члан;

Члан 2.

Развојни тим се успоставља као оперативно 
и координационо тијело задужено за вођење 
процеса стратешког планирања на нивоу Града 
Добој, израду Стратегије развоја Града Добој 
за период од 2021. до 2027. године, израду го-
дишњих планова и праћење њихове реализа-
ције за утврђени период важења Стратегије.

Члан 3.

Развојни тим води и прати процес стратеш-
ког планирања и израду нацрта Стратегије раз-
воја Града Добој за период од 2021. до 2027. 
године на основу претходног вредновања пока-
затеља учинка релевантних докумената: Стра-
тегије интегрисаног развоја Општине Добој за 
период од 2010. до 2020. године, Ревидиране 
стратегије интегрисаног развоја Града Добој 
за период од 2016. до 2020. године, те других 
развојних докумената Града Добој, Републике 
Српске и Босне и Херцеговине.

Члан 4

У оквиру процеса израде Стратегије развоја 
Града Добој за период од 2021. до 2027. године 
Развојни тим има сљедеће улоге и одговорнос-
ти:
 - Идентификовање и укључивање локалних 

актера (јавни сектор, пословни сектор, ака-
демска заједница, НВО, мјесне заједнице, уг-
рожене и социјално искључене категорије);

 - Прикупљање информација потребних за из-
раду анализе стања и дефинисање стратешке 
платформе;

 - Координација рада секторских радних група 
при изради секторских развојних планова;

 - Израда плана реализације Стратегије раз-
воја Града Добој водећи рачуна о међусобној 
повезаности циљева, програма, пројеката и 
мјера, те очекиваних резултата секторских 
планова;

 - Хоризонтална и вертикална координација 
развојних докумената (развојни документи 
вишег нивоа, оквирни вишегодишњи финан-
сијски план Града, годишњи и вишегодишњи 
план рада Градске управе, План капиталних 
инвестиција, просторни план, урбанистички 
план и др.);

 - Израда индикативних секторских финан-
сијских планова и генералног финансијског 
плана;

 - Израда плана развоја организационих капа-
цитета и људских потенцијала за реализа-
цију Стратегије.

 - Идентификовање ризика за реализацију и 
израда плана отклањања ризика у реализа-
цији Стратегије.

Члан 5.

Приликом рада на изради нацрта Стратегије 
развоја Града Добој, развојни тим ће се руково-
дити принципима одрживог развоја и социјал-
не укључености у складу са стандардизованом 
Методологијом за интегрисано планирање ло-
калног развоја (МиПРО методологија).

Члан 6.

У процесу израде Стратегије развоја Града 
Добој за период од 2021. до 2027. године биће 
ангажовани и други учесници, јавни и приват-
ни сектор, јавне установе, предузећа, агенције, 
институције, организације цивилног друштва, 
други социоекономски партнери и грађани.

Члан 7.

Развојни тим је за свој рад одговоран градо-
начелнику Града Добој;

Члан 8.

Средства потребна за реализацију задатака 
који произлазе из овог Рјешења обезбиједити 
ће се у Буџету Града Добој.

Члан 9.

Рок за израду стратегије одређен је Одлуком 
о покретању процеса израде Стратегије развоја 
Града Добој за период од 2021. до 2027. године.
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Члан 10.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављено у „Службеном гласни-
ку Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1023/20.  
Добој, 27. 5. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу одредбе из члан 59. и 82. став 3 
Закон о локиалној самоуправи Републике Срп-
ксе („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16 и 36/19) и члана 60. и 77. Статута 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број 1/17), Градоначелник Града Добој доноси 
сљедеће

Р Ј Е Ш Е Њ Е

(1) Именује се Комисија за преузимање 
пословног простора који користи закупац  За-
натска радња „Обућа Митровић“ вл. Миленко 
Миртовић, који се налази у приземљу Дома 
културе у Добоју, улица Кајмакчаланска бр. 
1., укупне површине 297,45 м2, у саставу како 
слиједи:
 - Ђукић Драган, дип. правник - предсједник 

комисије,
 - Николић Миленко, дип. ецц – члан,
 - Ђедовац Славиша, дип. ецц – члан.

(2) Задатак Комисије је да на лицу мјеста за-
писнички преузме пословни простор из тачке 
1. овог рјешења, утврди да ли је простор слобо-
дан од лица и ствари, те предузме све потреб-
не радње на измјештању евентуално затечених 
ствари у истом.

Преузимање простора Комисија ће изврши-
ти по истеку рока датог закупцу за добровољно       
ослобађање и предају простора Граду.

(3) Записник о утврђеном чињеничном 
стању Комисија ће доставити Градоначелнику 
Града Добој.

(4) Ово рјешење ће бити објављено у „Служ-
беног гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1130/20.  
Добој, 4. 6. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 22. и члана 45. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
(‹›Службени гласник Републике Српске›› 
бр.121/12 и 46/17), члана 5. и члана 6. Одлуке 
о формирању 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, Градски 
штаб за ванредне ситуације града Добој на 
XV телефонској сједници одржаној дана 
06.05.2020. године, доноси:

З А К Љ У Ч А К

I

Градски штаб за ванредне ситуације Града 
Добој, даје сагласност ЈЗУ „Дом здравља“ Добој 
на предложени распоред рада у изолационој 
амбуланти у периоду од 04.05.2020. године 
до 17.05.2020. 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 
доношења и биће објављен у ‹›Службеном 
гласнику Града Добој››.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-891/20.  
Добој, 6. 5. 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, Закључaка 
Републичког штаба за ванредне ситуације, 
Градски штаб за ванредне ситуације града 
Добој на XVI телефонској сједници одржаној 
дана 12.05.2020. 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 Закључцима 
Републичког штаба за ванредне ситуације.

II

Доношењем овог Закључка ставља се ван 
снаге Закључак Градског штаба за ванред-
не  ситуације број: 02-022- 830/20 од дана 
28.04.2020. године.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-919/20.  
Добој, 12. 5. 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, Закључкa о 
престанку примјене закључака о организацији 
и раду карантина при граничним прелазима и 
карантина локалне самоуправе Републичког 
штаба за ванредне ситуације број: 33-7/20 од 
11.05.2020. године, Градски штаб за ванред-
не ситуације града Добој на XVI телефонској 
сједници одржаној дана 12.05.2020. године, до-
носи:

З А К Љ У Ч  А К

I

У циљу реализације Закључкa о престанку 
примјене закључака о организацији и раду ка-
рантина при граничним прелазима и каранти-
на локалне самоуправе Републичког штаба за 
ванредне ситуације број: 33-7/20 од 11.05.2020. 
године ставља се ван снаге Закључак Град-
ског штаба за ванредне ситуације града Добој 
број: 02-022-647/20 од дана 23.03.2020. годи-
не, којим су за карантин локалне самоуправе 
одређене просторије - Павиљона бивше Касар-
не у Миљковцу, те се распушта карантин ло-
калне самоуправе.

II

 Задужује се ЈП „Дирекција за изградњу 
и развој Града“ Добој да у сарадњи са ХЕС- 
ЈЗУ „Дом здравља“ Добој изврши дезинфек-
цију простора - Павиљон бивше Касарне у 
Миљковцу и обезбједи исти.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-918/20.  
Добој, 12. 5. 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 ситуацијама 
(‹›Службени гласник Републике Српске›› 
бр.121/12 и 46/17), члана 5. и члана 6. Одлуке 
о формирању 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, Закључaка 
Републичког штаба за ванредне ситуације, 
Градски штаб за ванредне ситуације града До-
бој на XVII телефонској сједници одржаној 
дана 15.05.2020. године, доноси:

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

„Зелене пијаце“ у Добоју

I

У циљу реализације Закључка о обавезном 
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести 
изазване новим вирусом корона („COVID-19“) 
у Републици Српској, Републичког штаба за 
ванредне ситуације, Градски штаб за ванредне 
ситуације Града Добој, доноси закључак о 
обавезном спровођењу мјера за рад „Зелене 
пијаце“ у Добоју како слиједи: 
1. Радно вријеме од 07,00-15,00 часова, сваким 

даном;
2. Улаз и контролу рада Зелене пијаце контро-

лисаће овлашћена лица управљача пијаце;
3. Обезбједити два улаза/излаз у Зелену пија-

цу,  од којих ће јадан бити улаз од Дома здра-
ваља, ради контроле броја лица присутних 
на истој;

4. У простору Зелене пијаце није дозвољено 
истовремено присуство већег броја купаца 
од броја заузетих штандова на тај дан, а што 
је дужан контролисати управљач пијаце;

5. Обезбједити на улазима/излазима „дезо“ ба-
ријеру као и за возила која снабдијевају про-
даваче на пијаци;

6. Не могу бити предмет продаје намирнице 
животињског поријекла које немају потврду 
о здравственом стању домаћинства са којег 
потичу ( у почетном периоду контролу истог 
ће вршити ветеринарски инспектор);

7. Возила која довозе намирнице морају имати 
потврду о дезинфекцији која је извршена у 
протекла 24 часа;

8. Обезбједити размак између продајних штан-
дова од најмање 2,5м;

9. Продавци на штандовима обавезни су имати 
заштитне маске и рукавице и исти обезбједи-
ти размак између купаца од најмање 2,00м, 
те додиривање производа у понуди;

10. Обавезује се управљач пијаце да ће сва-
кодневно прије пуштања у рад Зелене пијаце 
исту дезинфиковати по Упуствима овлашће-
них хигијенско-епидемиолошких установа, а 
након затварања пијаце исту обавезно очис-
тити и опрати;

11. Обавезује се управљач да ова упуства оба-
везно истакне на видном мјесту на улазима/
излазима у пијацу.

II

Доношењем овог Закључка ставља се ван 
снаге Закључак о обавезном спровођењу мјера 
за рад „Зелене пијаце“ у Добоју Градског шта-
ба за ванредне ситуације број: 02-022- 713/20 
од дана 02.04.2020. године.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-934/20.  
Добој, 15. 5. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                      
Борис Јеринић, с.р.
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ОГЛАСИ

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-3/20 
од 04.03.2020. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 609/7 упис промје-
не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника Видовданска бр.57 „Кристи-
на“ Л-А у Добоју са сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за засту-
пање Заједнице етажних власника зграде у ул. 
Видовданска бр.57 „Кристина“ Л-А у Добоју, 
из Регистра се бришу Дајана Гостић и Масти-
ловић Славен а као ново лице овлаштено за 
заступање Заједнице уписују се: Лукић Бојан 
предсједник Управног одбора ЗЕВ-а, заступа 
заједницу самостално и без ограничења.          

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-3/20.  
Добој, 4. 3. 2020. год.

В.д. начелник одјељења                                                                                                      
Дејан Нарић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-4/20 
од 09.03.2020. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 535/6 упис Промје-
не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника зграде у улици Милоша 
Обилића 1-А и Браће Југовића 16А, Добој са 
сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлашћеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде у 
улици Милоша Обилића 1-А и Браће Југовића 
16А, Добој. Из Регистра се брише ранији за-
ступник Перић Каролина, а у регистар се упи-
сује лице овлашћено за заступање: Стојановић 
Горан - заступа заједницу самостално и без 
ограничења.          

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-4/20.  
Добој, 4. 3. 2020. год.

В.д. начелник одјељења                                                                                                      
Дејан Нарић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-5/20 
од 04.03.2020. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 610/7 упис Промје-
не назива заједнице и лица овлашћених за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде у 
улици Ђенерала Драже број:31-А у Добоју са 
сљедећим подацима:

Врши се промјена назива заједнице и 
промјене лица овлашћеног за заступање Зајед-
нице етажних власника зграде у улици Ђене-
рала Драже број:31-А у Добоју. Нови назив 
заједнице: Заједница етажних власника у ул. 
Ћупријска бр. 31-А, Добој. Из Регистра се бри-
шу ранији заступници: Рубил Дејан и Дабић 
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Рајко, а у регистар се уписују лица овлашћена 
за заступање: Јанковић Милена и Дабић Рајко 
- заступају заједницу самостално и без огра-
ничења.          

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-5/20.  
Добој, 4. 3. 2020. год.

В.д. начелник одјељења                                                                                                      
Дејан Нарић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-6/20 
од 06.03.2020. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених згра-
да, у регистарском листу број: 612/7 упис Из-
двајања Заједнице етажних власника у улици 
Књегиње Милице бр.7, Добој са сљедећим по-
дацима:

Издваја се Заједница етажних власника у 
улици Књегиње Милице бр.7 у Добој из Зајед-
нице етажних власника у улици Књегиње Ми-
лице бр.6 и 7 у Добоју. Оснивачи: седам етаж-
них власника. Дјелатност: управљање зградом 
за рачун етажних власника, иступа у правном 
промету самостално у оквиру дјелатности, за 
обавезе одговара цјелокупном имовином, чла-
нови одговарају супсидијарно до висине удјела 
у плаћању трошкова одржавања зграде. Зајед-
ницу заступају самостално и без ограничења: 
Тодоровић Игор и Петковић Драган.

 ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-6/20.  
Добој, 6. 3. 2020. год.

В.д. начелник одјељења                                                                                                      
Дејан Нарић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-7/20 
од 06.03.2020. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 97/1 упис Промје-
не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника зграде у улици Солунских 
добровољаца број: 3, Добој са сљедећим пода-
цима:

Врши се промјена лица овлаштеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде у 
ул. Сол. добровољаца број: 3 у Добоју, из Ре-
гистра се брише Алаџић Живко а као нова лица 
овлаштена за заступање Заједнице уписују се: 
Стојановић Славиша, заступа заједницу само-
стално и без ограничења и Ристић Милош за-
ступа заједницу самостално и без ограничења.          

 ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-7/20.  
Добој, 6. 3. 2020. год.

В.д. начелник одјељења                                                                                                      
Дејан Нарић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-8/20 
од 05.03.2020. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 611/7 упис промје-
не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника зграде у улици Браће Југо-
вића број: 23, Добој са сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде 
у ул. Браће Југовића бр.23 у Добоју, из Регис-
тра се брише Стојчић Милан а као нова лица 
овлаштена за заступање Заједнице уписују се: 
Хаџић Гизела, заступа заједницу самостално и 
без ограничења.          

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-8/20.  
Добој, 5. 3. 2020. год.

В.д. начелник одјељења                                                                                                      
Дејан Нарић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-9/20 
од 16.03.2020. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених згра-
да, у регистарском листу број: 613/7 упис ос-
нивања Заједнице етажних власника зграде, 
ОПАЛ 02-03, Добој, ул. Кнеза Лазара бр. 02-
03. са сљедећим подацима:
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Назив и сједиште: Заједница етажних влас-

ника, ОПАЛ 02-03, Добој, ул. Кнеза Лазара бр. 
02-03. Оснивачи: тридесетдевет етажних влас-
ника. Дјелатност: управљање зградом за рачун 
етажних власника, иступа у правном промету 
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе 
одговара цјелокупном имовином, чланови 
одговарају супсидијарно до висине удјела у 
плаћању трошкова одржавања зграде. Зајед-
ницу заступају самостално и без ограничења: 
Убипаровић Синиша и Татић Синиша.

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-9/20.  
Добој, 16. 3. 2020. год.

В.д. начелник одјељења                                                                                                      
Дејан Нарић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-11/20 
од 28.04.2020. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 614/7 упис промје-
не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника Видовданска бр. 16 у До-
боју са сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде 
у ул. Видовданска бр.16 у Добоју, из Регистра 
се брише Илкић Бранислав а као ново лице 
овлаштено за заступање Заједнице уписују се: 
Јондић Перо, заступа заједницу самостално и 
без ограничења.          

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-11/20.  
Добој, 28. 4. 2020. год.

В.д. начелник одјељења                                                                                                      
Дејан Нарић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-12/20 
од 28.04.2020. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 615/7 упис промје-

не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника зграде у улици Цара Душа-
на бб „Дијамант“ Д-5 Добој са сљедећим по-
дацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде 
у ул. Ц. Душана бб „Дијамант“ Д-5 у Добоју, 
из Регистра се бришу Јеринић Велибор и Си-
нановић Ферид а као нова лица овлаштена за 
заступање Заједнице уписују се: Јеринић Ве-
либор, заступа заједницу самостално и без 
ограничења и Радоњић Марио заступа зајед-
ницу самостално и без ограничења.          

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-12/20.  
Добој, 28. 4. 2020. год.

В.д. начелник одјељења                                                                                                      
Дејан Нарић, с.р.
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