
АКТИ СКУПШТИНЕ

На основу члана 52. став 2. и 58. став 
2. Закона о уређењу простора и грађења 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) члана 39. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/17 и 36/19), и 
члана 35. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број 1/17), Скупштина 
Града Добој на сједници одржаној 03.09.2020. 
године, донијела је

О Д Л У К У  
о измјени и допуни Програма мјера 
и активности за утврђивање стања 

и уређења простора за 2020-2021. 
годину

I

У Програму мјера и активности за утврђи-
вање стања и уређења простора за 2020-2021. 
годину („Службени гласник Града Добој“ број 
1/20), (у даљем тексту: Програм), у дијелу 
План израде просторно планске документа-
ције, додају се тачке  27 и 28 и гласе:

27. Измјена дијела Регулационог плана 
„Центар“ Добој-ревизија, блок 5

Рок израде: 6 мјесеци
28. Измјена дијела Регулационог плана 

„Средњошколски центар-Усора“ Добој.
Рок израде: 6 мјесеци

II

Остали дијелови Програма из члана 1. ове 
Одлуке остају непромијењени.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-237/20 
Добој, 3. 9. 2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 35 став 1. члана 40. став 
1. и члана 52. став 3. Закона о уређењу прос-
тора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), чла-
на 39.Закона о локалној самоуправи („Служ-

ГРАДА ДОБОЈ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 8 4. септембар 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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бени гласник Републике Српске“ број: 97/16 
и 36/19) и члана 35. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број:1/17), 
Скупштина Града Добој на сједници одржаној 
дана 03.09.2020. године, донијела је

О Д Л У К У 
о приступању измјени дијела 

Регулационог плана „Центар“ Добој 
– ревизија, блок 5

I

Приступа се  измјени дијела Регулационог 
плана „Центар“ Добој –ревизија, блок 5 (у 
даљем тексту:  План).

II

Подручје за које се врши измјена Плана на-
лази се у Добоју у улици Николе Пашића, а 
обухвата парцеле означене као к.ч. број 6953, 
5509/3 и 5342/12 К.О. Добој. Подручје обухва-
та износи 0,45 ha.

III

Саставни дио ове одлуке је графички при-
лог са уцртаном границом обухвата измјене 
Плана.

IV

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

V

На подручју за које се врши израда Плана 
планира се изградња гаражног простора за по-
требе МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Елек-
тро Добој“ а.д. Добој.

За измјену  Плана дефинишу се следеће 
смјернице:
 - План израдити у складу са одредбама 

Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13,106/16, 3/16 и 84/19), те 
другим прописима из посебних области 

релевантних за планирање и уређење 
простора (саобраћај, снабдијевање водом 
и енергијом, телекомуникације, заштита 
од природних непогода и техничких 
инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, 
природних вриједности, културних добара, 
пољопривредног и шумског земљишта и 
других елемената животне средине и др.); 

 - Приликом израде Плана потребно је водити 
рачуна о јавном интересу  и општим и 
посебним циљевима просторног развоја;

 - Носилац израде Плана обавезан је 
обезбиједити усаглашеност његове израде 
са документом просторног уређења ширег 
подручја, односно да је у сагласности са 
важећим планским документом најближег 
претходног нивоа.

VI

Рок израде Плана је 6 мјесеци од избора но-
сиоца израде Плана.

VII

Средства за израду Плана обезбиједиће 
подносилац захтјева за израду плана. 

VIII

Носилац припреме Плана је Одјељење за 
просторно уређење. Носилац израде Плана 
биће одређен у складу са процедуром пропи-
саном Законом о јавним набавкама. Град До-
бој ће закључити уговор са носиоцем израде 
планског документа. Инвеститор ће уговорену 
цијену за израду планског документа уплатити 
Граду Добој а Град Добој након извршене уп-
лате носиоцу израде у складу са уговором.

IX

Носилац припреме утврђује нацрт  Плана, 
мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на 
јавни увид у трајању од  најмање 30 (тридесет) 
дана.

О нацрту Плана обавиће се јавна расправа.

X

На основу резултата јавне расправе и за-
узетих ставова по приспјелим примједбама 
на нацрт Плана, носилац припреме утврђује 
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приједлог Плана и подноси га на усвајање и 
доношење.

XI

Сви субјекти планирања дужни су да дају 
расположиве податке и друге информације не-
опходне за израду Плана.

XII

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-238/20 
Добој, 3. 9. 2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу чл. 43. став 1, Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 35. Статута града Добој 
(„Службени гласник града Добој“, број: 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
дана 03. 09. 2020. године, донијела је

О Д Л У К У 
о именовању Савјета за праћење 

измјене дијела  Регулационог плана 
„Центар“ Добој, ревизија, блок 5

Члан 1.

Именује се Савјет за праћење измјене дије-
ла Регулационог плана „Центар“ Добој-реви-
зија, блок 5.

1) Синиша Лукић, дипл.инж.арх. – пред-
сједник,

2) Мишић Радислав, дипл.инж.арх. – члан

3) Зоран Стојановић, дипл.инж.грађ. – члан

4) Радован Бјелановић, дипл.инж.маш. – 
члан

5) Наташа Марић, дипл.правник - члан

Члан 2.

Савјет се именује за:

1. Измјену дијела Регулационог плана 
„Центар“ Добој-ревизија, блок 5.

Члан 3.

Савјет плана прати израду докумената прос-
торног уређења и заузима сртучне ставове пре-
ма питањима општег, привредног и простор-
ног развоја територијалне јединице, односно 
подручја за које се документ доноси и заузи-
ма стручне ставове у погледу рационалности 
и квалитета предложених планских рјешења, 
усаглашености докумената са документима 
просторног уређења, који представљају основу 
за његову израду, као и усаглашеност докумен-
та са одредбама Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Срп-
ске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и другим 
прописима занованим на закону.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-239/20 
Добој, 3. 9. 2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 35 став 1. члана 40. став 
1. и члана 52. став 3. Закона о уређењу прос-
тора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), чла-
на 39.Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број: 97/16 
и 36/19) и члана 35. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број:1/17), 
Скупштина Града Добој на сједници одржаној 
03.09.2020. године,  донијела је
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о приступању измјени 
дијела Регулационог плана 

„Средњошколски центар-Усора“ 
Добој  

I

Приступа се  измјени дијела Регулационог 
плана „Средњошколски центар-Усора“ Добој 
(у даљем тексту:  План).

II

Подручје за које се врши измјена Плана на-
лази се у Добоју на углу улица Николе Тесле и 
Југ Богдана, а обухвата парцеле означене као 
к.ч. број 7224, 7226, 7228, 7227, 7229, 7231, 
7233, 7230, 7232, 7223, 7235/2, 7235/1, 7240, 
7241, 7242, 7234, 8266/1, 7238, 8157/1, 7250/1, 
7218, 6820, 6821/1, 6823/1, 6822/1, 6813/12 и 
6813/8 (дио) све К.О. Добој. Подручје обухвата 
износи 1,55 ha.

III

Саставни дио ове одлуке је графички при-
лог са уцртаном границом обухвата измјене 
Плана.

IV

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

V

На подручју за које се врши измјена Пла-
на планира се изградња стамбено-пословног 
објекта, а за парцеле к.ч. број 6812/12 и 6813/8 
измјена се врши ради приступног пута.

За измјену  Плана дефинишу се следеће 
смјернице:
 - План израдити у складу са одредбама 

Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13,106/16, 3/16 и 84/19), те 
другим прописима из посебних области 
релевантних за планирање и уређење 

простора (саобраћај, снабдијевање водом 
и енергијом, телекомуникације, заштита 
од природних непогода и техничких 
инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, 
природних вриједности, културних добара, 
пољопривредног и шумског земљишта и 
других елемената животне средине и др.); 

 - Приликом израде Плана потребно је водити 
рачуна о јавном интересу  и општим и 
посебним циљевима просторног развоја;

 - Носилац израде Плана обавезан је 
обезбиједити усаглашеност његове израде 
са документом просторног уређења ширег 
подручја, односно да је у сагласности са 
важећим планским документом најближег 
претходног нивоа.

VI

Рок израде Плана је 6 мјесеци од избора но-
сиоца израде Плана.

VII

Средства за израду Плана обезбиједиће 
подносилац захтјева за израду плана. 

VIII

Носилац припреме Плана је Одјељење за 
просторно уређење. Носилац израде Плана 
биће одређен у складу са процедуром пропи-
саном Законом о јавним набавкама. Град До-
бој ће закључити уговор са носиоцем израде 
планског документа. Инвеститор ће уговорену 
цијену за израду планског документа уплатити 
Граду Добој а Град Добој након извршене уп-
лате носиоцу израде у складу са уговором.

IX

Носилац припреме утврђује нацрт  Плана, 
мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на 
јавни увид у трајању од  најмање 30 (тридесет) 
дана.

О нацрту Плана обавиће се јавна расправа.

X

На основу резултата јавне расправе и за-
узетих ставова по приспјелим примједбама 
на нацрт Плана, носилац припреме утврђује 
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приједлог Плана и подноси га на усвајање и 
доношење.

XI

Сви субјекти планирања дужни су да дају 
расположиве податке и друге информације не-
опходне за израду Плана.

XII

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-240/20 
Добој, 3. 9. 2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу чл. 43. став 1,  Закона о уређењу 
простора и грађењу  ( „Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 35. Статута града Добој 
(„Службени гласник града Добој“ , број: 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
03.09.2020. године, донијела је

О Д Л У К У 
о именовању Савјета за праћење 

измјене дијела  Регулационог плана 
„Средњошколски центар-Усора“ 

Добој

I

 Именује се Савјет за праћење измјене дије-
ла Регулационог плана „Средњошколски цен-
тар-Усора“ Добој.

1) Синиша Лукић, дипл.инж.арх. – пред-
сједник,

2) Мишић Радислав, дипл.инж.арх. – члан
3) Зоран Стојановић, дипл.инж.грађ. – члан

4) Радован Бјелановић, дипл.инж.маш. – 
члан

5) Наташа Марић, дипл.правник - члан

II

 Савјет се именује за:
1. Измјену дијела Регулационог плана 

„Средњошколски центар-Усора“ Добој. 

III

 Савјет плана прати израду докумената 
просторног уређења и заузима сртучне ставове 
према питањима општег, привредног и прос-
торног развоја територијалне јединице, однос-
но подручја за које се документ доноси и зау-
зима стручне ставове у погледу рационалности 
и квалитета предложених планских рјешења, 
усаглашености докумената са документима 
просторног уређења, који представљају основу 
за његову израду, као и усаглашеност докумен-
та са одредбама Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Срп-
ске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и другим 
прописима занованим на закону.

IV

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-241/20 
Добој, 3. 9. 2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 35. став 1. члана 40. став 
1. и члана 52. став 3. Закона о уређењу прос-
тора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), чла-
на 39.Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број: 97/16 
и 36/19) и члана 35. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број:1/17), 
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Скупштина Града Добој на сједници одржаној  
03.09.2020. године,  донијела је

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке 

о  приступању измјени дијела 
регулационог плана „Доњи град“ 

Добој, ревизија, блок 8

                                                           

I

У Одлуци о приступању измјени дијела ре-
гулационог плана „Доњи град“ Добој, реви-
зија, блок 8, број: 01-013-372/19 од 05.11.2019. 
године, мијења се тачка II и гласи:

„II
Подручје за које се врши измјена Плана на-

лази се у Добоју, на локацији уз улицу Стефана 
Првовенчаног а обухвата парцеле означене као 
к.ч. број  3320, 3321/1 и 3321/2  све К.О. Добој. 
Подручје обухвата износи 0,1 hа“.

II

Остале тачке Одлуке из тачке I остају не-
промијењени.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-242/20 
Добој, 3. 9. 2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39.  став (2) Закона о локал-
ној самоуправи („Сл. гласник РС“,  број 97/16), 
члана 35. став 2. Статута Града  Добој  („Сл.  
гласник   Града Добој“ број 1/17), члана 5. Од-
луке о одређивању назива улица и тргова и оз-
начавању зграда бројевима (Службени гласник 
Општине Добој, број 3/93) и Записника број: 

01-013-229/20 Комисије за давање назива ули-
ца, тргова и јавних објеката на територији Гра-
да Добој, Скупштина Града Добој, на сједници 
одржаној дана 03.09.2020. године, донијела је 

О Д Л У К У 
о утврђивању назива улица

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се назив нових ули-
ца  на подручју Града Добој.

Члан 2.

Утврђују се називи следећим улицама:
1) Улици која ће спајати улицу Цара Душу-

на и улицу познатију као „Сфоров пут“, а која 
је једина улица са четири траке на подручју 
Града Добој, утврђује се назив Улица Силване 
Арменулић.

2) Улици која ће спајати улицу Цара Ду-
шана и улицу Југ Богдана, утврђује се назив 
Улица Горана Николића.

3) Улици која ће спајати улицу Видовдан-
ска и улицу Николе Тесле, утврђује се назив 
Улица Иве Андрића.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-243/20 
Добој, 3. 9. 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: 
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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 дана 03.09.2020. 
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 кружне раскрснице на 
мјесту укрштања магистралног пута М17 и 
градске саобраћајнице – Улице Стефана Прво-
венчаног, у Добоју, на непокретностима озна-
ченим као к.ч.1454/2 Врбак, регионални пут, 
површине 334м2 уписана у Пл.6375/57 КО 
Добој, посједник Град Добој у дијелу 1/1, што 
по старом премјеру одговара к.ч.1351/27 Вр-
бак,регионални пут, површине 334м2 уписана 
у зк.ул. 4034 СП Добој, власништво Града До-
бој 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:01-013-244/20 
Добој, 3. 9. 2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној са-
моуправи („Службени Гласник Републике 
Српске“ број: 97/16), члана 33. Статута гра-
да Добој („Службени Гласник града Добој“ 
број: 9/12 и 3/14), члана 146. Пословника  
Скупштине града Добој („Службени Гласник 
града Добој“ број: 2/13) и Одлуке о поступку, 
условима и начину давања у закуп и привре-
мено коришћење земљишта, јавних површи-
на, пословних простора и гаража („Службе-
ни Гласник општине Добој“ број: 6/08, 2/10 
и 7/10), Скупштина града Добој на сједници 
одржаној дана 03.09.2020. године, донијела је 

О Д Л У К У 
о додјели пословнe просторије

Члан 1.

Удружењу грађана „Мала сцена“ из Добоја, 
додјељује се пословна просторија који се нала-
зи у власништву Града Добој у улици Немањи-
на 38 у Добоју, пословна просторија број 38, 
укупне површине пословне просторије 18,30 
м2.

Члан 2 .

За додјељени  послoвни простор закупац ће 
плаћати закупнину  у мјесечном износу од  0,10 
КМ/м2 почев од момента закључивања Угово-
ра о закупу предметне пословне просторије.

Члан 3.

Утврђени износ закупнине за пословни 
простор  из члана 1. ове Одлуке увећава се за 
износ пореза на додану вриједност те за износ 
комуналне накнаде и осталих обавеза које про-
ситичу из важећих законских прописа.

Члан 4.

Овлашћује се  Градоначелник Града Добој 
да у складу са одредбама ове Одлуке са закуп-
цем потпише Уговор о закупу којем ће закуп-
нина бити утврђена у складу са чланом 2. ове 
Одлуке.
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Члан 5. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-245/20 
Добој, 3. 9. 2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 76. Статута 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17) и члана 128. Пословника о раду 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број: 1/17), Скупштина Града 
Добој на сједници одржаној дана 03.09.2020. 
године, донијела је

ОДЛУКУ 
о допуни Одлуке о суфинансирању 

средстава за куповину 100 станова у 
сврху подстицања младих брачних 

парова на подручју Града Добој

I

Одредбе тачке 2. подтачке 1. алинеје 7. Од-
луке о суфинансирању средстава за куповину 
100 станова у сврху подстицања младих брач-
них парова на подручју Града Добој („Службе-
ни гласник Града Добој“ број 8/19) допуњавају 
се на начин да се иза навода  „у периоду од 
најмање 20 година“ додаје знак интерпункције 
„двотачка“  те додаје текст који слиједи и тач-
ка:

„ -  проширењем породице на троје и више 
дјеце, брачни парови постају власници стамбе-
них јединица у удјелу власништва по ½ (сваки 
од супружника има једнак удио у власништву) 
односно остварују право на продају стамбене 
јединице која је предмет ове Одлуке, у сврху 
куповине веће стамбене јединице по њиховом 
избору. Право на продају стамбене јединице, 
проширењем породице на троје и више дјеце,  

имају сви парови који су закључили нотарски 
овјерен уговор са Градом Добој у складу са 
Одлуком о суфинансирању средстава за купо-
вину 100 станова у сврху подстицања младих 
брачних парова на подручју Града Добој,  у 
свим  јавним позивима.“. 

II

Овлашћује се Градоначелник Града Добој,  
да  са брачним паровима који остваре услов 
из тачке I ове Oдлуке,  закључи анекс Уговора 
о преносу права на основу Одлуке о одобра-
вању суфинансирања стамбене јединице,  код 
овлаштеног  нотара.

III

Остале тачке  Одлуке из тачке I  остају не-
промијењене.

IV 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-246/20 
Добој, 3. 9. 2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 49. (1). Закона о заштити 
и спасавању у ванредним ситуацијама (“Служ-
бени гласник Републике Српске”, број 121/12 и 
46/17), члана 35.  тачке 2. Статута Града Добој  
(“Службени гласник града Добој”, број 1/17), 
Скупштина Града Добој,  на сједници одржа-
ној дана 03.09.2020. године,  донијела је

ОДЛУКУ  
о одређивању повјереника и 

замјеника повјереника заштите и 
спасавања на подручју Града Добој

Члан 1. 

Овом одлуком  одређује се начин избо-
ра, именовања, послови, задаци и начин рада  
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повјереника и замјеника повјереника заштите 
и спасавања.

Члан 2.

Повјереници и замјеници повјереника 
заштите и спасавања, спадају у организовану 
структуру система заштите и спасавања (сна-
ге за заштиту и спасавање), именују се у на-
сељеним мјестима, у дијелу насељеног мјеста, 
стамбеним зградама, Републичким органима 
управе и другим органима, привредним друшт-
вима и другим правним лицима у којима није 
формиран Штаб за ванредне ситуације.

Члан 3.

Одјељење за цивилну заштиту предлаже 
повјеренике и замјенике повјереника, о томе 
води евиденцију, врши обучавање, оспособља-
вање и учествује у набавци  средстава и опреме 
за заштиту и спасавање, прати њихове послове 
и начин рада. 

Члан 4.

За повјереника и замјеника повјереника 
могу се именовати радно и здравствено спо-
собни грађани, мушкарци од 18 до 60 година 
старости, односно жене од 18 до 55 година. 
За повјеренике заштите и спасавања мјесних 
заједница именује се предсједници Савјета 
мјесних заједница, а за замјенике повјереника 
један од чланова Савјета мјесних заједница, 
уколико испуњавају услове из  наведене ста-
росне границе.

Члан 5.

Градоначелник Града Добој, посебним Рје-
шењем, именује и разрјешава Повјеренике и 
замјенике повјереника.

Члан 6.

Повјереници и замјеници повјереника оба-
везани су да се одазову позиву надлежнг ор-
гана заштите и спасавања града Добој и да 
учествује у припремању становништва на 
организовању и спровођењу заштите и спа-
савања на подручју гдје су именовани. По по-
зиву надлежног градског органа за заштиту и 
спасавање, за извршавање послова и задатака 
заштите и спасавања, повјереници и замјеници 

повјереника, имају право на новчану накнаду 
прописану чланом 35. Закона о заштити и спа-
савању у ванредним ситуацијама.

Послови и задаци повјереника и замјеника 
повјереника заштите и спасавања

Члан 7.

Повјереници и замјеници повјереника, су 
овлаштени  да на подручју за које су задуже-
ни, обављају организацијске и друге послове 
који се односе на припрему грађана за заштиту 
и спасавање, да лично учествују на предузи-
мању мјера заштите и спасавања, да за вријеме 
опасности и отклањања посљедица од настан-
ка опасности учествују на пружању помоћи и 
спасавању настрадалих и угрожених људи и 
материјалних добара на угроженом подручју.

 У остваривању циљева из 1.става овог 
члана, повјереници и замјеници повјереника 
заштите и спасавања обављају сљедеће посло-
ве и задатке да: 

1) у фази превентивне заштите и спаса-
вања (у сарадњи, по упутсвима и под надзо-
ром Одјељења за цивилну заштиту, као и у са-
радњи са Савјетом мјесних заједница на чијем 
се подручју налазе насељена мјеста). 

-упознају грађане са врстама елементарних 
непогода и других несрећа, које на основу про-
цјене угрожености града Добој, могу угрозити 
подручја на којим грађани живе и мјерама које 
они лично требају предузимати због спреча-
вања настанка одређене елементарне непогоде 
или друге несреће, или како би се ублажило 
њихово дјеловање; 

- упознају грађане  са прописаним сред-
ствима, неопходним за личну заштиту и начи-
ном набавке, као и о другим средствима која су 
неопходна за предузимање мјера у фази ризика 
од опасностии, у вези с тим, дају упуства о на-
чину смјештаја и чувања тих средстава;

- предузимају активности да се грађани ода-
зову на обуку која се односи на припрему и 
провођење личне и узајамне заштите, као и на-
чин провођења задатака заштите и спасавања 
предвиђених  Планом и програмом обуке. На-
кон обављене обуке воде одговарајуће евиден-
ције о обучености грађана;

-учествују у припремању и извођењу вјеж-
би и других практичних облика обуке грађана 
из области заштите и спасавања, на тему лич-
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не, узајамне и колективне заштите и заштите и 
спасавања;

-предузимају мјере и активности како би се 
обезбиједио одговарајући простор за смјештај 
и чување средстава за колективну заштиту, као 
и других средствава намијењених за заштиту 
и спасавање и воде рачуна о њиховој исправ-
ности; 

-предузимају мјере и активности како би 
грађани проводили превентивне мјере зашти-
те које су од значаја за спречавање настанка 
елементарне и друге несреће која може угро-
зити живот и здравље људи, стамбене и друге 
објекте и имовину, на подручју на којем грађа-
ни живе, као што је заштита од поплава, по-
жара, клизишта, мина и других несрећа,  као 
и спровођење мјера које се односе на заштиту 
животне средине и друге активности које су у 
функцији заштите и спасавања на подручју за 
које је повјереник и замјеник повјереника за-
дужен;

-предузимају мјере и радње да се грађа-
ни упознају са знацима за узбуњивање и са 
задацима које они требају предузети када се 
да знак за узбуњивање и обезбјеђују да се у 
свим стамбеним зградама на простору мјесних 
заједница истакну на видном мјесту знаци за 
узбуњивање и                                                                                                                                        

-обављају и друге послове превентивне 
заштите које одреди Одјељење за цивилну 
заштиту, Градоначелник и  Градски штаб за 
ванредне ситуације. 

2) у фази ризика од опасности
- одмах по настанку природне или друге не-

среће, а у зависности од врсте непогоде и не-
среће, предузимају мјере да грађани на вријеме 
приступе провођењу личне и узајамне заштите 
своје породице и имовине и да учествују у из-
вршавању задатака на спасавању угрожених и 
настрадалих људи и материјалних добара, да 
те активности предузимају по наређењу Штаба 
за ванредне ситуације који руководи акцијама 
заштите и спасавања на угроженом подручју,

-предузимају мјере да грађанима на врије-
ме дају средства са којима располажу, а која 
се могу користити у спасавању повријеђених 
и угрожених људи и отклањању посљедица од 
тих непогода и несрећа и врше распоред тих 
средстава према приоритетима на подручја на 
којима је њихово коришћење неопходно,

 -предузимају мјере да грађани обавезно 
провјере стање исправности својих средста-
ва за личну и узајамну заштиту и колективну 
заштиту и предузимају мјере да се та средства 
доведу у исправно стање. 

-упознају грађане о обавезном ангажовању  
на обављању задатака заштите и спасавања 
које нареди  Штаб за ванредне ситуације.

 3) у фази отклањања посљедица
-организују спровођење мјера које ће грађа-

нима помоћи да санирирају посљедице које 
они својим активностима могу санирати на 
подручју на којем се налази њихова имовина и 
материјална добра. Које ће се мјере организо-
вати зависи од врсте посљедица које су наста-
ле од елементарне непогоде и друге несреће на 
угроженом подручју, као и мјера које нареди 
Штаб за ванредне ситуације који води акције 
заштите и спасавања на том подручју и

- врше и друге послове и задатке које одреди 
Штаб за ванредне ситуације.

Начин рада повјереника заштите и спаса-
вања

Члан 8.

У фази за вријеме ризика од опасности и 
фази отклањања посљедица насталих од еле-
ментарне непогоде и друге несреће, повје-
реници и замјеници повјереника, послове и 
задатке из члана 7. (2). и (3). ове Одлуке, по-
чињу обављати од момента сазнања да пријети 
опасност од настанка елементарне непогоде и 
друге несреће, на подручју за које су задуже-
ни, или када Градоначелник прогласи ванред-
ну ситуацију и стање елементарне непогоде и 
друге несреће. Одмах предузимају мјере и ак-
тивности како би грађани приступили заштити 
и спасавању људи и материјалних добара који 
су угрожени или могу бити угрожени. На от-
клањању посљедицa организују становништво 
ради вршења санације подручја која су зах-
ваћена елеметарном непогодом и другом не-
срећом, пружају неопходну помоћ угроженом 
и настрадалом становништву, организују ста-
новништво на спровођењу здравствених и хи-
гијенско- епидемиолошких мјера, организују 
становништво за заштиту и збрињавање жи-
вотиња, организују пунктове за прихват  хума-
нитарне помоћи и подјелу помоћи грађанима, 
воде и остале активности на подручју за које 
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су задужени и у тим активностима обезбјеђују 
провођење наредби Штаба за ванредне ситу-
ације. Све активности се предузимају до тре-
нутка док Штаб за ванредне ситуације не наре-
ди престанак активности.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ‹›Службеном гласнику 
града Добој“.

Члан 10.

Даном ступања на снагу ове Одлуке, прес-
таје да важи Одлука о одређивању повјере-
ника заштите и спасавања у мјесним зајед-
ницама Града Добој, број: 02-022-1311/13 од 
04.12.2013. године.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-247/20 
Добој, 3. 9. 2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.

На основу члана 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16, 36/19), члана 76. Статута 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17) и члана 128. Пословника о раду 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број: 1/17), Скупштина Града 
Добој на сједници одржаној дана 03.09.2020. 
године,  донијела је

ОДЛУКУ  
о суфинансирању трошкова санације 

оштећених и дотрајалих фасада у 
Граду Добој

I

Овом Одлуком одобрава се суфинансирање  
трошкова санације предње стране оштећених 
и дотрајалих фасада објеката у првој зони од 

стране Града Добој, уз обавезу ЗЕВ-а однос-
но власника објеката да санира преостале три 
стране фасаде.  

II 

Средства за суфинансирање трошкова сана-
ције фасада обезбјеђују се у буџету Града До-
бој. 

Поступак суфинансирања трошкова сана-
ције фасада  извршиће се путем јавног конкур-
са.

 III

Овлашћује се Градоначелник Града Добој 
да у сврху реализације ове Одлуке:
 - именује Комисију за провођење јавног 

конкурса за суфинансирање трошкова 
санације фасада,  распише  Јавни конкурс и

 - ангажује вјештака грађевинске струке за 
утврђивање трошкова санације фасада.

IV

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-248/20 
Добој, 3. 9. 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 
Града Добој“ број 1/17), члана 128. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 1/17), Скупшти-
на Града Добој, на сједници одржаној дана 
03.09.2020. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој прихвата Из-
вод из записника са двадесетдевете редовне 
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сједнице Скупштине Града  Добој одржане 
14.07.2020. године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-249/20 
Добој, 3. 9. 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 03.09.2020. године,  донијела је 

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Одлуке о усвајању другог ре-
баланса буџета Града Добој за 2020. годи-
ну, суштински и формално технички је при-
хватљив за даљу скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за финансије да 
сумира приједлоге и сугестије и припреми 
приједлог Одлуке о усвајању другог ребаланса 
буџета Града Добој за 2020. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-250/20 
Добој, 3. 9. 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 03.09.2020. године,  донијела је 

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрт Одлуке о извршењу другог ре-
баланса буџета Града Добој за 2020. годи-
ну, суштински и формално технички је при-
хватљив за даљу скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за финансије да 
сумира приједлоге и сугестије и припреми 
приједлог Одлуке о извршењу другог ребалан-
са буџета Града Добој за 2020. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-251/20 
Добој, 3. 9. 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  03.09.2020.године, донијела je

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој прихвата пријед-
лог Програма кориштења прихода од посебних 
накнада за шуме у 2020. години.

(2) Саставни дио oвог закључка чини Про-
грам кориштења прихода од посебних накнада 
за шуме у 2020. години. 
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(3) Овај закључак биће објављен у „Служ-

беном гласнику Града Добоj“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-252/20 
Добој, 3. 9. 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 03.09.2020. године,  донијела  je

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрт Годишњег програма рада Јавне 
предшколске установе ,,Мајке Југовић›› Добој 
за предшколску 2020/2021 годину суштински 
и формално технички је прихватљив за даљу 
скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Јавна предшколска установа 
„Мајке Југовић“ Добој да у складу са Одлуком 
о јавним расправама у општини Добој („Сл.
гласник општине Добој“, број: 1/06) организује 
и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 
сугестије изнесене на јавној расправи и при-
преми приједлог Годишњег програма рада 
Јавне предшколске установе ,,Мајке Југовић›› 
Добој за предшколску 2020/2021 годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-253/20 
Добој, 3. 9. 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  03.09.2020. године, донијела je

З А К Љ У Ч А К

(1) Усваја се Извјештаја о остварењу го-
дишњег плана имплементације Стратегије ин-
тегрисаног развоја Града Добој за 2019. годи-
ну.

(2) Саставни дио Закључка чини Извјештаја 
о остварењу годишњег плана имплементације 
Стратегије интегрисаног развоја Града Добој 
за 2019. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-254/20 
Добој, 3. 9. 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 
Града Добој“ 1/17), члана 128. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ 1/17), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној  дана  03.09.2020.
године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

(1) Усваја се Информација о упису ученика 
у први разред основне школе за школску 2020-
2021. годину.
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(2) Саставни дио закључка чини Информа-

ција о упису ученика у први разред основне 
школе за школску 2020-2021. годину. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-255/20 
Добој, 3. 9. 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 
Града Добој“ 1/17), члана 128. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ 1/17), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној  дана  03.09.2020.
године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

(1) Усваја се Информација о утрошку елек-
тричне енергије за јавну расвјету јануар – јун 
2020.године.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-256/20 
Добој, 3. 9. 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 35. став 1. тачка 21. 
Статута Града Добој („Службени гласник Гра-
да Добој“ број: 1/17) и члана 128. Пословника о 

раду Скупштине Града Добој („Службени глас-
ник Града Добој“, број: 1/17), Скупштина Гра-
да Добој је, на сједници одржаној 03.09.2020. 
године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности начелника 
Одјељења за просторно уређивање 

Града Добој

(1) Нина Букејловић, разрјешава се дужнос-
ти начелника Одјељења за просторно уређи-
вање Града Добој са даном 03.08.2020. године.

(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 до-
ношења, а након усвајања на редовној сједни-
ци Скупштине Града Добој биће објављено у 
„Службеном   гласнику Града Добој“.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 27. 07. 2020. године Нина Букејло-
вић доставила је Комисији за избор и имено-
вања  неопозиву оставку на мјесто начелника 
Одјељења за просторно уређивање Града До-
бој, ради даљег поступања по истој. На основу 
члана 49. Пословника о раду Скупштине Града 
Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 
1/17), а након одржане сједнице, утврђено је 
да не постоје препреке за поступање по дос-
тављеном акту, Нина Букејловић разрјешава се 
дужности начелника Одјељења за просторно 
уређивање Града Добој, са даном 03. 08. 2020.
године.

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:01-013-257/20 
Добој, 3. 9. 2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.
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На основу члана 39. Закона о локалној са-

моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16), члана 35. став 1. тачка 21. 
Статута Града Добој („Службени гласник Гра-
да Добој“ број: 1/17) и члана 128. Пословника о 
раду Скупштине Града Добој („Службени глас-
ник Града Добој“, број: 1/17), Скупштина Гра-
да Добој је, на сједници одржаној 03.09.2020. 
године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника Одјељења за стратешко 
планирање, европске интеграције и 

локални економски развој

(1) Дијана Каленић, разрјешава се вршиоца 
дужности  начелника Одјељења за стратешко 
планирање, европске интергације и локални 
економски развој са даном 03.08.2020. године.

(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 до-
ношења, а након усвајања на редовној сједни-
ци Скупштине Града Добој биће објављено у 
„Службеном   гласнику Града Добој“.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 30.07.2020. године Дијана Каленић 
доставила је Комисији за избор и именовања  
неопозиву оставку на мјесто вршиоца дужнос-
ти начелника Одјељења за стратешко плани-
рање, европске интеграције и локални економ-
ски развој, ради даљег поступања по истој. На 
основу члана 49. Пословника о раду Скупшти-
не Града Добој („Службени гласник Града До-
бој“, број: 1/17), а након одржане сједнице, 
утврђено је да не постоје препреке за посту-
пање по достављеном акту, Дијана Каленић 
разрјешава се вршиоца дужности начелника 
Одјељења за стратешко планирање, европске 
интеграције и локални економски развој са да-
ном 03.08.2020. године.

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:01-013-258/20 
Добој, 3. 9. 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 
03.09.2020.године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности 

директора Туристичке организације 
Града Добој

(1) Адријана Ристић, разрјешава се са мјес-
та вршиоца дужности директора Туристичке 
организације Града Добој са даном 03.09.2020.
године.

(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-
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ном приједлогу, Скупштина Града Добој одлу-
чила 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:01-013-259/20 
Добој, 3. 9. 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 03.09.2020. године, 
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности 

начелника Одјељења за просторно 
уређење Града Добој

(1) Милан Ћорић, именује се за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за просторно 
уређење Града Добој са даном 03.09.2020. го-
дине.

(2) Именованом из тачке 1. овог рјешења 
права 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 просторно уређење Града Добој упражње-

но, а Милан Ћорић има завршен Грађевински 
факултет на Универзитету у Београду, те сте-
као звање дипломирани грађевински инжењер, 
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 поднијети тужба Окружном 
суду у  Добоју у року од 30 дана од дана прије-
ма Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-260/20 
Добој, 3. 9. 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 03.09.2020. 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) Светислав Васиљевић, именује се за 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 
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стратешко планирање, европске интергације и 
локални економски развој са даном 03.09.2020. 
године.

(2) Именованом из тачке 1. овог рјешења 
права по основу радног односа остварује у 
складу са законом а на основу акта надлежног 
органа. 

(3) Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у „Службеном  
гласнику  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 Светислав Васиљевић има завршен Факултет 
политичких наука, те је стекао звање професор 
социологије, испуњава опште услове за запо-
шљавање у Градској управи, те да посједује од-
говарајући степен стручне спреме, има потреб-
но 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 поднијети тужба Окружном 
суду у  Добоју у року од 30 дана од дана прије-
ма Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-261/20 
Добој, 3. 9. 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 
03.09.2020. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужноси 

директора Туристичке организације 
Града Добој

(1) Вања Вановац, именује се за вршиоца 
дужности директора Туристичке организације 
Града Добој са даном 04.09.2020.године.

(2) Именованом из тачке 1. овог рјешења 
права по основу радног односа остварује у 
складу са законом, а на основу рјешења на-
длежног 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. Вања Вановац је дипломи-
рани инжењер саобраћаја, те посједује одгова-
рајући степен стручне спреме, има потребно 
радно искуство и положен стручни испит за 
рад у органима управе. Поступајући по дос-
тављеном приједлогу, те обзиром да напријед 
наведени испуњава све услове за именовање 
као вршилац дужности, Скупштина Града До-
бој 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:01-013-262/20 
Добој, 3. 9. 2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Милош Букејловић с.р.
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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

  На основу члана 22.  став 1. тачка б. и чла-
на 45. Закона о заштити и спасавању у ванред-
ним ситуацијама („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број: 121/12 и 46/17), тачке  5. 
и 6. Одлуке о формирању Градског штаба за 
ванредне ситуације („Службени гласник Гра-
да Добој“број: 2/18) и Одлуке о проглашењу 
ванредне ситуације на територији Града До-
бој, број: 02-022-601/20 од 16.03.2020. године,  
Градски  штаб за ванредне ситуације на сјед-
ници одржаној дана  17.08.2020. године, донио 
је 

Одлуку о донацији

I

Градски штаб за ванредне ситуације Града 
Добој, донира Јавној здравственој установи 
Дом здравља Добој на трајно кориштење и 
употребу:

(1) Имунохемијски анализатор AFIAS 6, се-
ријски број апарата  A6RQA17007- 1 комад;

(2) Тестови за   COVID – 19 (Anti SARSCoV-
2-IgM; AntiSARS CoV-2.IgG) – 42 кутије по 24 
теста – укупно 1008. тестова.

II

Донирана средства из тачке 1. ове Одлуке 
користиће се за намјене превенције и спреча-
вања појава вируса SARS CoV – 2 (коронави-

рус – COVID  19) а за потребе становништва 
Града Добој.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1767/20.  
Добој, 17. 8. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                   
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 140. и 142. Закона о зашти-
ти и спасавању у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
121/12 и 46/17), тачке  5. и 6. Одлуке о фор-
мирању Градског штаба за ванредне ситуације 
(„Службени гласник Града Добој“, број: 2/18) 
и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на 
територији Града Добој, број: 02-022-601/20 од 
16.03.2020. године,  командант  Штаба  за ван-
редне ситуације, издаје  сљедећу

Н А Р Е Д Б У 

(1) Наређује се мобилизација   пословног  
простора смјештеног у стамбено-пословном 
објекту  у Немањиној улици бб. у Добоју, 
површине приземље 97м2,  подрум површине 
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53м2,  укупне површине 150м2, власништво 
Мирослава Лазића  из Добоја, који се налази 
у непосредној близини ЈЗУ Дом здравља 
Добој (преко пута Дома здравља) за потребе 
смјештаја респираторне амбуланте ЈЗУ Дома 
здравља Добој.

(2) Трошкове опремања пословног простора 
као и трошкове закупнине пословног простора  
сносиће Град Добој, док траје потреба за истим 
односно до окончања ванредне ситуације у 
Граду Добој.

(3) Ова Наредба ступа на снагу даном 
доношења а биће објављена у „Службеном 
гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1807/20.  
Добој, 17. 8. 2020. год.

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                   
Борис Јеринић, с.р.

  На основу члана 82. став 3. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српке“ број : 97/16  и 36/19), члана 
60. и  77. Статута града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), у вези са 
Одлуком о субвенционисању трошкова испо-
руке топлотне енергије привредним субјек-
тима на подручју Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број : 3/20), и Јавним 
позивом пословним субјектима у граду До-
бој, за ублажавање економских посљедица 
насталих усљед болести COVID 19 изазване 
вирусом SARS-COV-2 број : 02-022-879/20 од 
06.05.2020 , градоначелник Града Добој, до-
носи 

О Д Л У К У 
о додјели субвенције за  трошкове 

испоруке  топлотне  енергије 
пословним субјектима

Члан 1.

Овом Одлуком додјељује се субвенција за 
трошкове испоруке топлотне енергије послов-
ним субјектима, а на основу Одлуке о субвен-
ционисању трошкова испоруке топлотне енер-
гије привредним субјектима на подручју Града 
Добој („Службени гласник Града Добој“, број 
: 3/20), и  Јавног позива пословним субјек-
тима за ублажавање економских посљедица 
насталих усљед болести COVID 19 изазване 
вирусом SARS-COV-2, број :02-022-879/20 од 
06.05.2020 .године . 

Члан 2.

Право на субвенцију за трошкове испо-
руке топлотне енергије, остварују привред-
ни субјекти којима је забрањен, ограничен 
или отежан рад, за период март, април 2020.
године, у висини обавезе, под условима и на 
начин регулисан Одлуком, за период од 16.03-
15.04.2020.године, а ако је привредни субјект 
извршио плаћање трошкова испоруке топлот-
не енергије за мјесец март 2020.године, иста 
ће се у евиденцији Градске топлане водити као 
претплатa.

Члан 3.

Увидом у запримљене пријаве од 30.06. до 
31.07.2020. године, право на субвенцију ис-
пуњавају  сљедећи привредни субјекти:

Редни 
број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАЗИВ ФИРМЕ ИЗНОС

1. Knjigovodstveni servis “FINANS”Petrović Slobodanka s.p.Doboj,
Poziv na broj21109 80,42 KM

2. Knjigovodstvena agencija “LUKIĆ” Lukić Biljana s.p.Doboj,
Poziv na broj21722 97,52 KM

3. SUR kafe bar “BUMERANG”Dragan Moćić s.p.Doboj,
Poziv na broj16941 126,21 KM

4. Kafe bar “TEATAR KAFE”Željko Petrović s.p.Doboj,
Poziv na broj21079 241,29 KM
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5. “SPORT-CAFFE”s.p.Nikolić Dragan Doboj,
Poziv na broj16027 1.142,53KM

6. Frizerski salon”CECA”Svjetlana Šarčević s.p.Doboj,
poziv na broj 21498 127,84KM

7. OD “GEOPREMJER”s.p.Petrović Snježana ,Budimir Jovanović 
Doboj,poziv na broj 16691 50,72KM

8. Butik “EM FASHION”Elvira Hozić s.p.Doboj,
Poziv na broj21712 114,90KM

9. UR “ČAROBNJAK M”Mladenka Aleksić s.p.Doboj
Poziv na broj 21748 228,54KM

10. Advokat Tamara Savić,
poziv na broj 21696 63,21KM

11. Z.T.R. Optičarska radnja “DELTA”Igor Čišić s.p.Doboj,
Poziv na broj 16868 175,58KM

12. Kafe-bar”ONE&ONLY”Dejan Miljić s.p.Doboj,
Poziv na broj 21695 218,31KM

13. SUR Kafe bar “DAVIDENKO”Alen Božičković.s.p.Doboj,
Poziv na broj 21183 325,33KM

14. SZTR BUTIK “BONI”-radnja broj 1,sp.Milaković Rada Doboj,
Poziv na broj 16479 199,36KM

15. U.R. “ROMANSA”s.p.Dragan Jović s.p.Doboj
Poziv na broj 16062 264,28KM

16. ZTR “LJUBUŠKIĆ”Amela Ljubuškić s.p.Doboj,
Poziv na broj 21534 98,09KM

17. Frizerski salon “BRANA”Željana Mitrović s.p..Doboj,
Poziv na broj 21639 53,62KM

18. Frizerski salon “VIŠNJA”Senada Habibović s.p.Doboj,
poziv na broj 16194 72,77KM

19. Kafe bar “PERFETTO”,Mirjana Bašović s.p.Doboj,
poziv na broj 21216 176,18KM

У К У П Н О 3.856,70KM   

Члан 4.

Одобрена средства теретит ће потрошачку 
јединицу 0028150, група конта 414 100, подек.
код.150 039

-субвенције јавним нефинансијским субјек-
тима.

Члан 5.

Реализација Одлуке извршиће се преносом 
средстава на жиро-рачун Градске топлане. 

Члан 6.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1894/20.  
Добој, 31. 8. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.
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На основу члана 59. Закона о локалној само-

управи („ Службени гласник Републике Срп-
ске”, број  97/16) а у вези са члсном 93. Закона 
о службеницима и намјештеницима у органи-
ма јединице локалне самоуправе („ Службе-
ни гласник Републике Српске”, број: 97/16), 
Програма рада система обуке за запослене у 
јединицама локалне самоуправе број:10.3-152-
149/20 од 16. 07. 2020. године за 2020. годину 
– Министарства управе и локалне самоуправе, 
и члана 60. Статута Града Добој  („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), Градоначел-
ник Града Добоја, доноси

П Л А Н 
стручног образовања и 

професионалног усавршавања 
запослених у Градској управи Града 

Добој за 2020. годину

I УВОД

Овим Планом утврђују се облици, начини, 
вријеме и оквирне теме стручног образовања 
и професионалног усавршавања запослених у 
Градској управи Града Добој за 2020. годину а 
који важи до доношења новог плана за 2020. 
годину.

Законом о локалној самоуправи предвиђено 
је да након доношења Годишњег Плана струч-
ног оспособљавања и усавршавања службе-
ника од стране Министарства локалне самоу-
праве РС, Градоначелник доноси истоимени 
План на нивоу јединице локалне самоуправе и 
поступа по истом а све то у циљу што ефикас-
нијег и квалитетнијег усавршавања службени-
ка Градске управе Града Добој те ће се на тај 
начин подићи ефикасност и квалитет у раду 
исте.

Стручним образовањем и професионалним 
усавршавањем сматра се организовано и стал-
но стицање и усавршавање стручних знања и 
вјештина запослених службеника.

Сврха стручног образовања и професионал-
ног усавршавања запослених у Градској упра-
ви Града Добој је да се у току рада обезбије-

ди континуирано обнављање, употпуњавање 
и проширивање стручних знања запослених 
и развијање њихових стручних способности 
ради квалитетнијег и ефикаснијег извршавања 
повјерених послова и задатака.

II ОБЛИЦИ, НАЧИН, ВРИЈЕМЕ  
И ОКВИРНЕ ТЕМЕ СТРУЧНОГ  

И ПРОФЕСИОНАЛНОГ 
УСАВРШАВАЊА

Облици и начини стручног образовања и 
професионалног усавршавања запослених ут-
врђују се зависно од врсте и садржаја стечених 
знања у оквиру степена школске спреме пред-
виђене Правилником о организацији и систе-
матизацији радних мјеста, као и од посебних 
потреба и интереса организационих јединица 
Градске управе Града Добој.

Облици стручног образовања и професио-
налног усавршавања запослених у Градској 
Управи су:
1. Индивидуално праћење и проучавање 

прописа, стручних публикација и других 
материјала из дјелокруга рада и надлежнос-
ти јединица локалне самоуправе и држав-
них органа, као и примјена нових метода и 
савремених средстава рада,  

2. Школовање ради преквалификације, доква-
лификације или стицања специјалистичких 
знања за потребе Градске управе, специјал-
стички семинари и обуке,

3. Курсеви и обуке,
4. Семинари и стручна савјетовања,
5. Стручни састанци и консултације, тематске 

расправе о појединим стручним питањима,
6. Стручне радионице из области јавне упра-

ве, и 
7. Други облици стручног образовања и про-

фесионалног усавршавања запослених у 
складу са потребама Градске управе Града 
Добој.    
При одређивању врста и облика стручног 

образовања и професионалног усавршавања у 
обзир су узимају и потребе службеника по спе-
цифичним областима унутар самих организа-
ционих јединица Градске управе.

Треба напоменути да Град Добој није у мо-
гућности да сам о свом трошку изводи обуке 
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службеника из разлога што исти нема церти-
фиковане предаваче али у наредном периоду 
ће се радити на оспособљавању сопствених 
кадрова који ће у оквиру Градске управе про-
водити обуке службеника.

У 2020. години планирају се сљедећи об-
лици стручног образовања и професионалног 
усавршавања а који ће бити спроведени у ок-
виру Система обуке службеника у организа-
цији Министарства управе и локалне самоу-
праве РС:

Комисија за обуку је у Програм рада ув-
рстила сљедеће теме:
1. Унапређење безбједности саобраћаја кроз 

припрему приједлога пројеката у област 
безбједности саобраћаја ,

2. Процес припреме пројеката у оквиру Ин-
струмента за претприступну помоћ ЕУ 
2014-2020 ( ИПА 2),

3. Процес израде пројектних приједлога у 
оквиру Програма прекограничне сарадње 
Србија – БиХ 2014-2020,

4. Социјално становање,
5. Е-управе ,
6. Борба против корупције,
7. Развојне могућности и ограничења у функ-

ције ефикасније просторне организације,
8. Управљање системом квалитета ИСО 9001

III СЕМИНАРИ, САЈМОВИ, 
СИМПОЗИЈУМИ, КУРСЕВИ, ОКРУГЛИ 

СТОЛОВИ, РАДИОНИЦЕ И ДР.

 - Градска управа Града Добој је у Систему 
обуке за јединице локалне самоуправе који 
организује Министарство управе и локалне 
самоуправе РС заједно са UNDP БиХ и Са-
везом општина и градова РС. Пројекат пред-
виђа обуке запослених у јединицама локал-
не самоуправе на различите теме из области 
локалне самоуправе. С тим у вези одређени 
службеници Градске управе Града Добој ће 
присуствовати стручном образовању на неке 
од тема које буду заступљене у наведеном 
пројекту.

 - Обуке службеника запослених у Градској 
управи би требале још више да добију на 
значају јер је Министарство управе и локал-
не самоуправе донијело Стратегију за обу-

ку службеника у јединицама локалне само-
управе за период 2016-2021.година. Обуке 
на различите теме, а у складу са наведеном 
Стратегијом ће изводити овлаштени преда-
вачи Министарства управе и локалне самоу-
праве Републике Српске, а на њима ће при-
суствовати службеници Града Добој.

 - Редовни семинари и радионице који се ор-
ганизују на тему примјене прописа из об-
ласти социјалног становања у организацији 
Министарства управе и локалне самоуправе, 
којима ће имати обавезу присуствовати за-
послени из Одјељењу за стамбено комунал-
не послове Града Добој у чијој надлежности 
је рјешавање проблематике социјалног ста-
новања ,  

 - Запослени у Одјељењу за просторно 
уређење ће током 2020.године присуствова-
ти семинарима за обуку  из области ефикас-
није просторне организације у организацији 
Министарства управе и локалне самоуправе 
РС . 

 - У октобру 2020. године ће се одржати „Ок-
тобарски правнички дани“ којем ће прису-
ствовати 1-2 службеника (дипл.правника) из 
Градске управе Града Добој.

 - У току 2020.године службеници који раде 
послове архиве присуствоваће на свим се-
минарима из области архиве уколико буду и 
организовани од стране Архива РС.

 - Запослени у Одјељењу за цивилну заштиту 
у сарадњи са УНДП у току 2020.године , ор-
ганизоваће обуку спасавања из ријеке Босне 

 - Запослени који раде на пословима јавних 
набавки присуствоваће семинарима из њи-
хове области 

 - У току 2020.године службеници Одјељења 
за стамбено-комуналне послове и Одјељења 
за инспекцијске послове  присуствоваће се-
минарима и обукама које буду организова-
не из области безбједности саобраћаја кроз 
припрему приједлога пројеката у област без-
бједности саобраћаја 

 - Службеници Градске управе Града Добој, а 
највећим дјелом из Одјељења за општу уп-
раву присуствовати ће обукама из овласти 
е-управе,

 - Семинарима и обукама из области припреме 
пројектних приједлога и имеплементације 
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пројеката , присуствовати ће радни тимови 
ГУ , службеници  Одјељења за стратешко 
планирање, локални економски развој и ев-
ропске интеграције и Одјељења за привреду 
и друштвене дјалтности 

 - Обукама за стицање знања из области борбе 
против корупције присуствовати ће службе-
ници из радних група , тимова или Комисија 
који имају задатак припреме , израде , и им-
плентације Плана интегритета

 - Обука интерних ревизора запослених у Је-
диници за интерну ревизију Града Добој 
проводиће се у складу са Планом обуке ин-
терних ревизора запослених у Јединици за 
интерну ревизију Града Добој за период 
од 01.01.-31.12.2020.године, број: 02-022-
277/20  од 14.02.2020.године 

IV ПЛАНОВИ ОБУКА КОЈИ ЋЕ СЕ 
ПРОВОДИТИ У 2020. ГОДИНИ

1. Унапређење безбједности саобраћаја кроз 
припрему приједлога пројеката у област 
безбједности саобраћаја- нови/основни про-
грам обуке (реализација је предвиђена у сва 
четири регионална центра за обуку),

2. Процес припреме пројеката у оквиру Ин-
струмента за претприступну помоћ ЕУ 
2014-2020 ( ИПА 2) - нови/основни програм 
обуке (реализација је предвиђена у сва чети-
ри регионална центра за обуку),

3. Процес израде пројектних приједлога у ок-
виру Програма прекограничне сарадње Ср-
бија – БиХ 2014-2020- нови/основни про-
грам обуке (реализација је предвиђена у сва 
четири регионална центра за обуку),

4. Социјално становање, - нови/основни про-
грам обуке (реализација је предвиђена у сва 
четири регионална центра за обуку),

5. Е-управе , - нови/основни програм обуке 
(реализација је предвиђена у сва четири ре-
гионална центра за обуку),

6. Борба против корупције- нови/основни про-
грам обуке (реализација је предвиђена у сва 
четири регионална центра за обуку),

7. Развојна могућности и огранчиње у функ-
ције ефикасније просторне организације, - 
нови/основни програм обуке (реализација је 

предвиђена у сва четири регионална центра 
за обуку),

8. Управљање системом квалитета ИСО 9001- 
нови/основни програм обуке (реализација је 
предвиђена у сва четири регионална центра 
за обуку),

9. Обука интерних ревизора запослених у Је-
диници за интерну ревизију Града Добој 
проводиће се у складу са Планом обуке 
интерних ревизора запослених у интерној 
ревизији Града Добој, за периодд од 01.01.-
31.12.2020.године, број 02-022-277/20  од 
14.02.2020.године
У случају наступања околности које могу 

довести до немогућности организовања неке 
од наведених обука, Градска управа ће у са-
радњи са Министартсвом управе и локалне са-
моуправе организовати извођења обуке на дру-
гу начин прилагођен новонасталој ситуацији. 

V ПРОЦЕДУРЕ И ЕВИДЕНЦВИЈЕ

О упућивању запослених на један од обли-
ка стручног образовања или професионалног 
усавршавања одлучује Градоначелник само-
стално, на приједлог руководиоца организа-
ционе јединице Градске управе (усмено или 
писмено).

Приликом доношења одлуке о упућивању 
запослених на један од облика стручног об-
разовања или професионалног усавршавања 
неопходно је водити рачуна о Плану стручног 
образовања и професионалног усавршавања, 
потребама Градске управе односно, да тема 
обуке буде од користи за обављање послова из 
дјелокруга рада Градске управе, те о подјед-
наком учествовању запослених у програми-
ма стручног образовања и професионалног 
усавршавања. 

Такође, запослени су дужни Одсјеку за 
правне послове и управљање људским ре-
сурсима доставити овјерену копију дипломе, 
сертификата или другог документа који им 
је уручен након успјешно проведеног струч-
ног образовања, као и извјештај о обавље-
ном стручном образовању и професионалном 
усавршавању овјерен од стране непосредног 
руководиоца.
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План стручног образовања и професионал-
ног усавршавања запослених у Градској упра-
ви Града Добој ступа на снагу осмог дана од 
дана објаве у „Службеном Гласнику Града До-
бој“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1859/20.  
Добој, 25. 8. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 18. став (1), члана 90. За-
кона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ бр. 39/14),  Правилника о поступку ди-
ректног споразума („Службени гласник БиХ“ 
бр. 90/14), Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник Града Добој“ 
бр. 2/15), а  поступајући по Захтјеву Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој бр. 04/30-1-1005/2020 од 10. 8. 
2020.  градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 
„Пружање услуга израде Главног 

пројекта моста „Мрчевац“ на ријеци 
Спречи“, путем директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке услуга – „Пружање услуга израде 
Главног пројекта моста „Мрчевац“ на ријеци 
Спречи“, путем поступка директног споразу-
ма.

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 511 100.    

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Град-
ске управе Добој бр. 04/30-1-1005/2020 од 
10.8.2020.  

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: 02/404-1-701/20.  

Добој, 11. 8. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       

Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 18. став (1), члана 90. За-
кона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ бр. 39/14),  Правилника о поступку ди-
ректног споразума („Службени гласник БиХ“ 
бр. 90/14), Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник Града Добој“ 
бр. 2/15), а  поступајући по Захтјеву Одјељења 
за финансије Градске управе Добој бр. 06/403-
365/20 од 21.8.2020.  градоначелник, д о н о с и
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ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 
„Услуге израде самостојећих 3Д 

рекламних слова за потребе Градске 
управе Добој“, путем директног 

споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Услуге израде самостојећих 3Д ре-
кламних слова за потребе Градске управе До-
бој“ путем поступка директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 5.800,00 КМ (словима: 
пет хиљада осамсто 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 финансије Градске управе Добој бр. 06/403-
365/20 од 21.8.2020.

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: 02/404-1-745/20.  
Добој, 25. 8. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 18. став (1), члана 90. За-
кона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ бр. 39/14),  Правилника о поступку ди-
ректног споразума („Службени гласник БиХ“ 
бр. 90/14), Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник Града Добој“ 
бр. 2/15), а  поступајући по Захтјеву Одјељења 
за изградњу, обнову и развој Градске управе 
Добој бр. 10/91-4-44/20 од 14.8.2020.  градона-
челник, д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 
– „Услуге израде Урбанистичко 
– техничких услова и Стручног 

мишљења за мост „Мрчевац“ на 
ријеци Спречи на локацији МЗ 

Липац – МЗ Станић Ријека“, путем 
директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Услуге израде Урбанистичко – тех-
ничких услова и Стручног мишљења за мост 
„Мрчевац“ на ријеци Спречи на локацији МЗ 
Липац – МЗ Станић Ријека“, путем поступка 
директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог ПДВ-а износи 5.000,00 КМ (словима: пет 
хиљада конвертибилних марака) без ПДВ-а.

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добој  и теретиће буџет-
ску позицију 511 100.    
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Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 

за изградњу, обнову и развој Градске управе 
Добој бр. 10/91-4-44/20 од 14. 8. 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: 02/404-1-727/20.  
Добој, 17. 8. 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 цивилну заштиту Градске управе 
Добој бр. 016-81-20-58/20 од 17. 8. 2020.  гра-
доначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 

„Услуге чишћења корита потока 
Лијешањ у Добоју (од Касарне 
до ушћа у ријеку Босну), путем 

поступка конкурентског захтјева

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке - „Услуге чишћења корита потока Лије-
шањ у Добоју (од Касарне до ушћа у ријеку 

Босну), l = 1620 m, путем поступка конкурент-
ског захтјева.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог ПДВ-а износи 17.800,00 КМ (словима: 
седамнаест хиљада осамсто конвертибилних 
марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2020. и теретиће буџет-
ску позицију 412 500.

Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем поступ-
ка конкурентског захтјева, те ће се поступак 
јавне набавке  провести у складу са Законом о 
јавним набавкама БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за цивилну заштиту Градске управе Добој бр. 
016-81-20-58/20 од 17.8.2020.

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: 02/404-1-758/20.  
Добој, 27. 8. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
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 
управе Добој бр. 04/30-1-1067/20 од 20.8.2020.  
градоначелник,  д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  –  

„Санација и опремање просторија 
Информативно – техничког центра 
Радио Телевизије Републике Српске 
у Добоју“, путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке - „Санација и опремање просторија 
Информативно – техничког центра Радио Те-
левизије Републике Српске у Добоју“ путем 
отвореног поступка јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 132.000,00 КМ (словима: 
сто тридесет двије хиљаде 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 привреду и друштвене дјелатности Град-

ске управе Добој бр. 04/30-1-1067/2020 од 
20.8.2020.

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: 02/404-1-759/20.  
Добој, 27. 8. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник  БиХ“  бр. 
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој бр. 04/30-1- 1044/2020 од 18. 8. 
2020.  градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  –  
„Извођење радова на адаптацији, 

санацији и унапређењу 
инфраструктуре фудбалског 

стадиона (фаза 3) – завршни радови 
на изградњи трибина“, путем 

отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке - „Извођење радова на адаптацији, са-
нацији и унапређењу инфраструктуре фудбал-
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ског стадиона (фаза 3) – завршни радови на 
изградњи трибина“ путем отвореног поступка 
јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 465.650,00 КМ (словима: 
четристо шездесет пет хиљада шесто педесет 
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 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. 04/30-1-1044/2020 од 18. 8. 
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: 02/404-1-732/20.  
Добој, 19. 8. 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. 04-30-1-1125/20 од 28. 8. 2020.  
градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 

„Извођење радова на изградњи два 
тротоара на подручју града Добоја“, 

путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на изградњи два 
тротоара  на подручју града Добоја“:

ЛОТ 1 – Изградња тротоара поред десне 
стране локалног пута од посебног значаја 007 
Петрово – Добој у МЗ Липац (од Пасареле до 
скретања за Придјел),

ЛОТ 2 - Изградња тротоара у МЗ Грапска, 
путем отвореног поступка јавне набавке.

Члан 2.

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

ЛОТ 1 -  86.040,00 КМ (словима: осамдесет 
шест хиљада четрдесет конвертибилних мара-
ка).

ЛОТ 2  - 22.580,00 КМ (словима: двадесет 
двије хиљаде петсто осамдесет конвертибил-
них марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2020. и теретиће буџет-
ску позицију 511 200.
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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 прив-
реду и друштвене дјелатности Градске управе 
Добој бр. 04-30-1-1125/20 од 28.8.2020.

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: 02/404-1-751/20.  
Добој, 1. 9. 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- 980/2020 од 3. 8. 2020.  
градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  

–  „Извођење радова на изградњи 
тротоара са десне стране 

регионалног пута R 435 у МЗ 
Кожухе“, путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке - „Извођење радова на изградњи трото-
ара са десне стране регионалног пута R 435 у 
МЗ Кожухе, дионица 3, 4 и 5“ путем отвореног 
поступка јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 148.920,00 КМ (словима: 
сто четрдесет осам хиљада деветсто двадесет 
конвертибилних марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2020. и теретиће буџет-
ску позицију 511 100, 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. 04/30-1-980/2020 од 03.8.2020.

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 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: 02/404-1-692/20.  
Добој, 5. 8. 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 Град-
ске управе Добој бр. 04-30-1-1118/20 од 27. 8. 
2020.  градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 

– „Извођење радова на 
реконструкцији и асфалтирању 

локалних путева у 6 (шест) мјесних 
заједница на подручју Града Добоја“, 

путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на реконструкцији 
и асфалтирању локалних путева у 6 (шест) 
Мјесних заједница на подручју града Добоја“:

ЛОТ 1:
а) Извођење припремних радова на проши-

рењу трупа пута од Стријежевице (раскрсница 
код гробља) до Околишта (раскрсница за Ло-
вачки дом),

б) Асфалтирање дионице пута у Горњој 
Пакленици, дионица Средњи бријег

ЛОТ 2:
а)   Асфалтирање дионице пута у МЗ Га-

врићи, дионица прекид – стари Гаврићи,
б) Асфалтирање дионице пута у МЗ Боља-

нић, дионица према Жељезничкој станици,
ц) Асфалтирање дионице пута у МЗ Мала 

Буковица, дионица Центар – Жељезничка ста-
ница,

ЛОТ 3:
а)  Асфалтирање дионице пута у МЗ Плоч-

ник, дионица: пут поред Оги стаклара, путем 
отвореног поступка јавне набавке.

Члан 2.

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

ЛОТ 1 – 124.669,00 КМ (словима: стo два-
десет четири хиљаде шесто шездесет девет 
конвертибилних марака).

ЛОТ 2  - 91.798,00 КМ (словима: деведесет 
једна хиљада седамсто деведесет осам конвер-
тибилних марака).

ЛОТ 3 – 28.851,00 КМ (словима: двадесет 
осам хиљада осамсто педесет једна конверти-
билна марка).

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 прив-
реду и друштвене дјелатности Градске управе 
Добој бр. 04-30-1-1118/20 од 27. 8. 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, 
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02/404-1-750/20.  
Добој, 1. 9. 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 бр. 07-37-21-
559/20 од 24. 8. 2020. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  –  

„Извођење радова на реконструкцији 
прилазних саобраћајница у МЗ 

Центар, санацији дијела Ул. Краља 
Драгутина (од Ул. Св.Саве до Ул. 

Краља Петра) и асфалтирању 
приступних саобраћајница 

стамбеним зградама у Ул. Краља 
Драгутина у Добоју“, путем 

отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке: 

ЛОТ 1 - Извођење радова на реконструк-
цији прилазних саобраћајница у МЗ Центар, 

ЛОТ 2 - санација дијела Ул. Краља Драгу-
тина (од Ул. Св.Саве до Ул. Краља Петра) и 
асфалтирање приступних саобраћајница стам-
беним зградама у Ул. Краља Драгутина у До-
боју“, путем отвореног поступка јавне набавке.

Члан 2.

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

ЛОТ 1 – 103.412,00 КМ (словима: сто три 
хиљаде четристо дванаест конвертибилних 
марака).

ЛОТ 2 – 45.475,00 (словима: четрдесет пет 
хиљада четристо седамдесет пет конвертибил-
них 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 бр. 07-37-21-
559/20 од 24. 8. 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: 02/404-1-773/20.  
Добој, 31. 8. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник  БиХ“, бр. 
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој бр. 04/30-1-1087/2020 од 21. 8. 
2020.  градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  

–  „Извођење радова на 
реконструкцији, доградњи и 

надоградњи Центра за културу 
и образовање у Добоју“, путем 

отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке - „Извођење радова на реконструкцији, 
доградњи и надоградњи Центра за културу и 
образовање у Добоју“ путем отвореног по-
ступка јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 1.665.300,00 КМ (слови-
ма: милион шесто шездесет пет хиљада тристо 
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 привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој бр. 04/30-1-1087/2020 од 21. 8. 
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: 02/404-1-754/20.  
Добој, 26. 8. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1.), члана 17. став 
(1) и члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за 
финансије Градске управе Добој број 06/403-
351/20 од 12. 8. 2020. градоначелник, д о н о с и
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ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке 
- „Краткорочно кредитно задужење 

Градске управе Добој у износу од 
1.500.000,00 КМ“, путем отвореног 

поступка набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне 
набавке - „Краткорочно кредитно задужење 
Градске управе Добој у износу од 1.500.000,00 
КМ“, путем отвореног поступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи  24.490,00 КМ (словима: 
двадесет четири хиљаде четристо деведесет 
конвертибилних марака). 

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

Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем отво-
реног поступка са међународном објавом 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 градо-
начелнику Одјељења за финансије Градске уп-
раве Добој број 06/403-351/20 од 12.08.2020. и 
Сагласност на краткорочно кредитно задужење 
бр. 06.4/400-835-1/20 од 11.8.2020. издато од 
стране Министарства финансија Владе РС.

Члан 7.

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

О б р а з л о ж е њ е

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

На основу утврђеног чињеничног стања, 
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02/404-1-711/20.  
Добој, 12. 8. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1.), члана 17. став 
(1) и члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 
39/14),  а поступајући по Захтјеву Одјељења за 
финансије Градске управе Добој број 06/403-
352/20. од 12. 8. 2020. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке 

- „Кредитно задужење Градске 
управе Добој у износу од 3.000.000,00 

КМ“,путем отвореног поступка 
набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке - „Кредитно задужење Градске управе 
Добој у износу од 3.000.000,00 КМ“, путем от-
вореног поступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи  968.190,00 КМ (словима: 
деветсто шездесет осам хиљада сто деведесет 
конвертибилних марака). 

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја и теретиће буџет-
ску позицију 413 300.
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Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем отво-
реног поступка са међународном објавом 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 градо-
начелнику Одјељења за финансије Градске уп-
раве Добој број 06/403-352/20 од 12.08.2020. и 
Сагласност на кредитно задужење бр. 06.4/400-
836-1/20 од 11.8.2020. издато од стране Минис-
тарства финансија Владе РС.

Члан 7.

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

О б р а з л о ж е њ е

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

На основу утврђеног чињеничног стања, 
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02/404-1-710/20.  
Добој, 12. 8. 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 Кабинета 
градоначелника бр. 02-022-1-1525/20 од 19. 8. 
2020.  градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  –  

„Пружање услуга медијског праћења 
градоначелника и представника 

Градске управе Добој и промоције 
локалне заједнице“, путем отвореног 

поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Пружање услуга медијског праћења 
градоначелника и представника Градске упра-
ве Добој и промоције локалне заједнице“, пу-
тем отвореног поступка јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог ПДВ-а износи 100.000,00 КМ (словима: 
сто хиљада конвертибилних марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2020. и теретиће буџет-
ску позицију 412 700.

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 Кабине-
та градоначелника бр. 02-022-1-1525/20 од 19. 
8. 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 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: 02/404-1-763/20.  
Добој, 28. 8. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1.), члана 17. став 
(1) и члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 
39/14),  а поступајући по Захтјеву Одјељења за 
финансије Градске управе Добој број 06/403-
378/20 од 2. 9. 2020. градоначелник, д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке 
- „Краткорочно кредитно задужење 

Градске управе Добој у износу од 
1.500.000,00 КМ“, путем отвореног 

поступка набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне 
набавке - „Краткорочно кредитно задужење 
Градске управе Добој у износу од 1.500.000,00 
КМ“, путем отвореног поступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи  24.490,00 КМ (словима: 
двадесет четири хиљаде четристо деведесет 
конвертибилних марака). 

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

Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем отво-
реног поступка са међународном објавом 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 градо-
начелнику Одјељења за финансије Градске уп-
раве Добој број 06/403-378/20 од 02.09.2020. 
и Сагласност на краткорочно кредитно заду-
жење бр. 06.4/400-835-1/20 од 11.8.2020. изда-
то од стране Министарства финансија Владе 
РС.    

Члан 7.

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

О б р а з л о ж е њ е

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

На основу утврђеног чињеничног стања, 
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02/404-1-762/20.  
Добој, 3. 9. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник БиХ“, бр. 
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој 
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бр. 05-379/20 од 25. 8. 2020. градоначелник,  
доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  

–  „Набавка материјала и опреме 
за комплетирање и измијештање 
топловодне подстанице из објекта 

Градске управе Добој“, путем 
отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Набавка материјала и опреме за ком-
плетирање и измијештање топловодне подста-
нице из објекта Градске управе Добој“, путем 
отвореног поступка јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 76.798,00 КМ (словима: 
седамдесет шест хиљада седамсто деведесет 
осам 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 отворе-
ног поступка, те ће се поступак јавне набавке  
провести у складу са Законом о јавним набав-
кама БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој 
бр. 05-379/20 од 25.8.2020.  

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: 02/404-1-748/20.  
Добој, 31. 8. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној са-
моуправи (,,Службени гласник РС”, број 97/16 
i 36/19 ), члана 19. Закона о систему јавних 
служби (,,Службени гласник РС’’, број: 68/07, 
109/12 и 44/16)  и члана 60. Статута Града До-
боја (,,Службени гласник Града Добоја”, број: 
1/17),  Градоначелник Града Добоја, доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник 

о организацији и систематизацији 
радних мјеста у ЈУ „Дом за старија 

лица Добој“  Добој 

I

Даје се сагласност на Правилник о орга-
низацији и систематизацији радних мјеста у 
ЈУ„Дом за старија лица Добој“  Добој , број: 
932/20 од 22. 6. 2020.године
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II

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављена у Службеном гласнику Града 
Добоја.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1412/20.  
Добој, 14. 7. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На  основу члана 59. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 77.  Статута 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 
број 1/17), градоначелник Града Добој, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

утврђивање приоритета расподјеле 
буџетских средстава намијењених 

Заједницама етажних власника

I

На основу Одлуке о утврђивању критерију-
ма расподјеле буџетских средстава Заједни-
цама етажних власника Града Добој у хитним 
случајевима и Програма уређења грађевинског 
земљишта за 2020. годину усвојеног од стра-
не Скупштине Града Добој („Службени глас-

ник Града Добој“ број: 1/20) у Комисију за 
утврђивање приоритета расподјеле средстава 
намјењених Заједницама етажних власника 
града Добоја именује се:
1. Синиша Лукић, предсједник
2. Нада Катанић, члан
3. Наташа Марић, члан

II

Задатак Комисије из тачке I је да сачине кри-
терије и изврше оцјену оправданости улагања 
средстава, односно утврде приоритете додјеле 
планираних буџетских средстава Заједницама 
етажних власника Града Добој. 

III

Oво Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у Службеном гласнику 
града Добој.

IV

Доношењем овог Рјешења ставља се ван 
снаге Рјешење број 02-022-87/16 од 08.08.2016. 
године.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-2040/20.  
Добој, 1. 9. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

Након сравњења са изворним текстом ут-
врђено је да је у Одлуци о приједлогу уписних 
подручја основних школа на подручју Града 
Добој, број 01-013-149/20 од 09.06.2020. го-
дине, објављеној у Службеном гласнику Гра-
да Добој број 4/20, учињена техничка греш-
ка,    те на основу члана 161. Пословника о 
раду Скупштине Града Добој („Службени 

гласник Града Добој“:број: 1/17) в.д. Секретар 
Скупштине Града Добој одобрава:

И С П Р А В К У   Г Р Е Ш К Е

У Одлуци о приједлогу уписних подручја 
основних школа на подручју Града Добој,                 
број 01-013-149/20 од 9. 6. 2020. године, у 
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члану I став (1) тачка 6 под д) послије ријечи 
уписно подручје: „Љескове Воде“ брише се 
ријеч „Јелањска“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 01-013-263/20.  
Добој, 3. 9. 2020. год.

В.Д. СЕКРЕТАР 
СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                       

Велибор Јеринић, дипл. правник, с.р.
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Оснивач и издавач листа „Службени гласник Града Добој” је Град Добој, тел. (053) 242-153, 
факс (053) 242-258. 
„Службени гласник Града Добој” излази по потреби. Штампа се на српском језику, 
ијекавског изговора у тиражу од 100 примјерака. Главни и одговорни уредник: Велибор 
Јеринић. Редакцијски одбор: Бојана Кршић. Рјешењем Министарства информисања 
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. 




