
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

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, 4/20 ), извршене су из-
мјене и допуне у Поглављу II распоред посло-
ва и задатака-систематизација и тo на следећи 
начин:

У члану 50 . Одјељење за општу управу Гра-
да Добој иза тачке 1.1.2.технички секретар до-
даје се нова тачка 1.1.3. која гласи: 

„ 1.1.3. Стручни савјетник за послове 
опште управе

Опис послова радног мјеста:
 - организује са начелником одјељења рад 

одјељења и одговара за законитост и  благо-
временост обављања послова и задатака из 
дјелокруга Одјељења,

 - координира и надзире извршавање послова 
и задатака у Одјељењу,

 - пружа стручну помоћ радницима одјељења 
и по потреби организује радне истручне 
састанке радника Одјељења,

 - израђује планове, програме рада и из-
вјештаје о раду Одјељења заједно са начел-
ником Одјељења и одговоран је за припре-
му и обраду материјала који се предлажу 
Скупштини Града,

 - потписује путне налоге за службенике 
Одјељења,

 - предлаже расписивање тендера по Закону о 
јавним набавкама БиХ,

ГРАДА ДОБОЈ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 5 17. 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 ---
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 - учествује у изради општих и појединачних 

аката по налогу Градоначелника,
 - прати стање у областима које су у надлеж-

ности Одјељења,
 - остварује сарадњу са другим одјељењима 

у циљу извршавања послова и задатака из 
дјелокруга рада Одјељења,

 - за свој рад одговоран је начелнику 
Одјељења
Категорија службеника
трећа категорија 
стручни савјетник
Звање:
не разврстава се 
Сложеност:
израда нормативних аката, те рјешавање 

сложених проблема и задатака,пружање савје-
та и стручне помоћи непосредном руководио-
цу 

Самосталност у раду:
степен самосталности  који подразумијева 

повремени надзор , те општа и посебна упу-
ства непосредног руководиоца 

Одговорност:
одговорност за правилну примјену методо-

логије рада , поступака и стручних техника , те 
спровођење општих аката .

Пословна комуникација:
стална комуникација унутар и изван органа 

Градау којој се дјелотворно преносе информа-
ције које служе остваривању циљева рада ор-
гана Града и Одјељења

Посебни услови за обављање:
Висока стручна спрема ; VII/1 степен струч-

не спреме или завршен први циклус са најмање 
остварених 240 ЕЦСТ бодова, завршен прав-
ни, економски или други факултет друштвеног 
или техничког смјера, најмање три (3) године 
радног искуства у струци , положен стручни 
испит положен стручни испит за рад у држав-
ним органима управе или лице које је у други-
ма органима и организацијама радило, а нема 
положен стручни испит ,може се примити на 
рад ако се обавеже да положи стручни испит у 
року од шест мјесеци од дана запослења , по-
знавање рада на рачунару.

Начин попуне:

Објављивањем јавног огласа
Број извршилаца:
Два /2/“ 
У истом члану у тачкама 1.2.9. послови от-

преме поште и 1.2.16.послови пријемне канце-
ларије –инфо пулт, мјења се број извршилаца 
тако да се ријеч и број „један (1)“ замјењује 
ријечима и бројем „два (2)“.

Члан 2.

У члану 54. Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности Града Добој у тач-
ки 5.1.1.стручни савјетник за привреду и 
друштвене дјелатности и тачки 5.2.5.послови 
вођења радних књижица, мјења се број из-
вршилаца тако да се ријеч и број „један (1)“ 
замјењује ријечима и бројем „два (2 “.

Члан 3.

У члану 56. Одјељењу за борачко-инвалид-
ску заштиту у тачки 7.2.4. послови евиденције 
мјења се број извршилаца тако да се ријеч и 
број „један (1)“ замјењује ријечима и бројем „ 
два (2)“.

Члан 4.

У члану 58. Одјељење за послове комуналне 
полиције у тачки 9.1.2. Комунални полицајац, 
мјења се број извршилаца тако да се ријеч и 
број „тринаест (13)“ замјењује ријечима и 
бројем „петнаест (15 “.

У истом члану иза тачке 9.1.4.додаје се нова 
тачка 9.1.5. која гласи : 

„ 9.1.5. Стручни савјетник за послове ко-
муналне полиције 

Опис послова радног мјеста:
 - организује са начелником одјељења рад 

одјељења и одговара за законитост и  благо-
временост обављања послова и задатака из 
дјелокруга Одјељења,

 - координира и надзире извршавање послова 
и задатака у Одјељењу,

 - пружа стручну помоћ радницима одјељења 
и по потреби организује радне истручне 
састанке радника Одјељења,

 - израђује планове, програме рада и из-
вјештаје о раду Одјељења заједно са начел-
ником Одјељења и одговоран је за припре-
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му и обраду материјала који се предлажу 
Скупштини Града,

 - потписује путне налоге за службенике 
Одјељења,

 - предлаже расписивање тендера по Закону о 
јавним набавкама БиХ,

 - учествује у изради општих и појединачних 
аката по налогу Градоначелника,

 - прати стање у областима које су у надлеж-
ности Одјељења,

 - остварује сарадњу са другим одјељењима 
у циљу извршавања послова и задатака из 
дјелокруга рада Одјељења,

 - за свој рад одговоран је Градоначелнику 
Града и начелнику Одјељења
Категорија службеника
трећа категорија 
стручни савјетник
Звање:
не разврстава се 
Сложеност:
израда нормативних аката, те рјешавање 

сложених проблема и задатака,пружање савје-
та и стручне помоћи непосредном руководио-
цу 

Самосталност у раду:
степен самосталности  који подразумијева 

повремени надзор , те општа и посебна упу-
ства непосредног руководиоца 

Одговорност:
одговорност за правилну примјену методо-

логије рада , поступака и стручних техника , те 
спровођење општих аката .

Пословна комуникација:
стална комуникација унутар и изван органа 

Града у којој се дјелотворно преносе информа-
ције које служе остваривању циљева рада ор-
гана Града и Одјељења

Посебни услови за обављање:
Висока стручна спрема ; VII/1 степен струч-

не спреме или завршен први циклус са најмање 
остварених 240 ЕЦСТ бодова, завршен прав-
ни, економски или други факултет друштвеног 
или техничког смјера, најмање три (3) године 
радног искуства у струци , положен стручни 
испит положен стручни испит за рад у држав-
ним органима управе или лице које је у други-

ма органима и организацијама радило, а нема 
положен стручни испит ,може се примити на 
рад ако се обавеже да положи стручни испит у 
року од шест мјесеци од дана запослења , по-
знавање рада на рачунару.

Начин попуне:
Објављивањем јавног огласа
Број извршилаца:
Један /1/ “ 

Члан 5.

У члану 59. Одјељење за изградњу,обнову 
и развој у тачки 10.1.4. администартивно тех-
ничке послове , мјења се број извршилаца тако 
да се ријечи и број „један (1)“ замјењује рије-
чима и бројем „два (2 “.

У истом члану у тачки 10.1.2. послови из-
градње и обнове мјења се број извршилаца 
тако да се ријечи и број „два (2)“ замјењује 
ријечима и бројем „три (3) “.

Члан 6.

У члану 64. Кабинета Градоначелника у 
следећим тачкама:

тачки 15.1.5. стручни савјетник за послове 
протокола и информисања, 

тачки 15.1.9. савјетник за развој информа-
ционих технологија и

 тачки 15.1.12. савјетник за међународне 
односе и сарадњу са међународним организа-
цијама, 

мјења се број извршилаца тако да се тако да 
се ријечи и број „један (1)“ замјењује ријечима 
и бројем „два (2) извршиоца“.

Члан 7.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања, а биће објављен у „Служ-
беном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1238/20.  
Добој, 11. 6. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                   
Борис Јеринић, с.р.
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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. 04/30-1-575/2020 од 18.5.2020. 
градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 

– „Израда Главног пројекта 
водоводног система „Стријежевица“, 

путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Израда Главног пројекта водоводног 
система „Стријежевица“, путем отвореног по-
ступка.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог ПДВ-а износи 50.000,00 КМ (словима: 
педесет хиљада конвертибилних марака) без 
ПДВ-а.

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

Члан 3.

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

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.      

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Град-
ске управе Добој бр. 04/30-1-575/2020 од 
18.5.2020., те Пројектни задатак од маја 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: 02-404-1-488/20.  
Добој, 21. 5. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                   
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. 04/30-1-669/2020 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“, 

путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на асфалтирању ло-
калних путева у МЗ МЗ Подновље:
 - дионица 1 - од раскрснице према Оштраји,
 - дионица 2 - од раскрснице према Липи, 
 - дионица 3 – од раскрснице према Под-

новљу“, путем отвореног поступка.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог ПДВ-а износи 104.670,00 КМ (словима: 
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сто четири хиљаде шесто седамдесет конвер-
тибилних 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. 04/30-1-669/2020 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: 02-404-1-513/20.  
Добој, 9. 6. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                   
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. 04/30-1-686/2020 од 08.6.2020. 
градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 
– ЛОТ 1: Извођење радова на 

асфалтирању више кратких дионица 
на Усори и ЛОТ 2: а) Извођење 

радова на асфалтирању локалног 
пута у Гаврићима; б) Израда 

заштитне ограде у МЗ Липац – 
Брђани, путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке: 

ЛОТ 1: Извођење радова на асфалтирању 
више кратких дионица на Усори, 

ЛОТ 2: 
 а) Извођење радова на асфалтирању локал-

ног пута у Гаврићима; 
б) Израда заштитне ограде у МЗ Липац – 

Брђани, путем отвореног поступка.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог ПДВ-а износи 158.327,00 КМ (словима: 
сто педесет осам хиљада тристo двадесет се-
дам конвертибилни хмарака) и то:

ЛОТ 1: 100.245,00 КМ (словима: сто хиља-
да двјестo четрдесет пет конвертибилних ма-
рака) и

ЛОТ 2: 58.082,00 КМ (словима: педесет 
осам хиљада осамдесет двије конвертибилне 
мараке)

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2020. и теретиће буџет-
ску позицију 511 200, подекономски код 150 
035.
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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. 04/30-1-686/20 од 08.6.2020.

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: 02-404-1-518/20.  
Добој, 11. 6. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                   
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 88. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој бр. 04/30-1-702/20 од 15.6.2020. 
градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне 

набавке – „Извођење радова на 
реконструкцији крова Друштвеног 

дома у МЗ Буковица Велика“, путем 
конкурентског захтјева

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на реконструкцији 
крова Друштвеног дома у МЗ Буковица Вели-
ка“ путем конкурентског захтјева.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог ПДВ-а износи 34.200,00 КМ (словима: 
тридесетчетирихиљадедвјестоконвертибил-
нихмарака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2020. и теретиће буџет-
ску позицију 511 200, подекономски код 150 
034.

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. 04/30-1-702/20 од 15.6.2020.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Града Добој“.
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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 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: 02-404-1-524/20.  
Добој, 16. 6. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                   
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. 04/30-1-700/2020 од 12.6.2020. 
градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке: ЛОТ 

1 – „Извођење радова на санацији 
саобраћајнице поред гробља на 

Рајчиновцу у МЗ Орашје и извођење 
радова на уређењу платоа испред 

стадиона ФК „Слога“ у Добоју, ЛОТ 
2 – Извођење радова на асфалтирању 
тротоара у Буковица Великој“, путем 

отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке: 

ЛОТ 1 – „Извођење радова на санацији сао-
браћајнице поред гробља на Рајчиновцу у МЗ 
Орашје и извођење радова на уређењу платоа 
испред стадиона ФК „Слога“ у Добоју,

ЛОТ 2 – Извођење радова на асфалтирању 
тротоара у Буковица Великој, дионица од про-

давнице до раскрснице код пречистача.“, пу-
тем отвореног поступка.

Члан 2.

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

ЛОТ 1 – 47.570,00 КМ (словима: четрдесет 
седам хиљада петсто седамдесет конвертибил-
них марака)

ЛОТ 2 – 24.170,00 КМ (словима: двадесет 
четири хиљаде стотину седамдесет конверти-
билних 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. 04/30-1-700/2020 од 12.6.2020.

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 
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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: 02-404-1-530/20.  
Добој, 17. 6. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                   
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 Терито-
ријалне ватрогасне јединице Градске управе 
Добој бр. 23/20 од 15.6.2020. градоначелник, д 
о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 

услуга – „Преглед и испитивање 
изолационих апарата за заштиту 

дисајних органа“, путем директног 
споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке услуга – „Преглед и испитивање изола-
ционих апарата за заштиту дисајних органа“, 
путем поступка директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 1.450,00 КМ (словима: 
хиљаду четристо педесет конвертибилних ма-
рака) без ПДВ-а.

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

Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Терито-
ријалне ватрогасне јединице Градске управе 
Добој бр. 23/20 од 15.6.2020.

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, 
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-532/20.  
Добој, 17. 6. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                   
Борис Јеринић, с.р.
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Садржај:

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији радних 
мјеста Градске управе града Добој  .   .   .   .   .   .  1

Одлука о покретању поступка на-
бавке  – „Израда Главног пројекта 
водоводног система „Стријежевица“, 
путем отвореног поступка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Одлука о покретању поступка 
набавке  – „Извођење радова на 
асфалтирању локалних путева у МЗ 
Подновље“, путем отвореног поступка  .   .   .  4

Одлука о покретању поступка на-
бавке  – ЛОТ 1: Извођење радова на 
асфалтирању више кратких дионица 
на Усори и ЛОТ 2: а) Извођење ра-
дова на асфалтирању локалног пута 
у Гаврићима; б) Израда заштитне 
ограде у МЗ Липац – Брђани,  путем 
отвореног поступка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Одлука о покретању поступка јавне 
набавке – „Извођење радова на 
реконструкцији крова Друштвеног 
дома у МЗ Буковица Велика“, путем 
конкурентског захтјева  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Одлука о покретању поступка на-
бавке: ЛОТ 1 – „Извођење радова 
на санацији саобраћајнице поред 
гробља на Рајчиновцу у МЗ Орашје 
и извођење радова на уређењу пла-
тоа испред стадиона ФК „Слога“ у 
Добоју, ЛОТ 2 – Извођење радова на 
асфалтирању тротоара у Буковица 
Великој“, путем отвореног поступка  .  .  .  . 7

Одлука о покретању поступка 
набавке услуга – „Преглед и испити-
вање изолационих апарата за зашти-
ту дисајних органа“, путем директ-
ног споразума  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
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Оснивач и издавач листа „Службени гласник Града Добој” је Град Добој, тел. (053) 242-153, 
факс (053) 242-258. 
„Службени гласник Града Добој” излази по потреби. Штампа се на српском језику, 
ијекавског изговора у тиражу од 100 примјерака. Главни и одговорни уредник: Велибор 
Јеринић. Редакцијски одбор: Бојана Кршић. Рјешењем Министарства информисања 
Републике Српске, број 01-213/96. од 07. 06. 1996. године Јавно гласило „Службени гласник 
општине Добој” је уписан у Регистар јавних гласила под редним бројем 143.
Штампа: „Графичар” Добој. За штампарију: Станоје-Зеле Лујић. 


