
На основу члана 30. Закона о фискалној од-
говорности у Републици Српској  („Службени 
гласник Републике Српске“, број 94/15),  члана 
5. Закона о фискалној одговорности у Репуб-
лици Српској  („Службени гласник Републике 
Српске“, број 62/18), члана 39. став 2, тачка 
25. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), чла-
на 35. став. 2 Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број 1/17) и члана 128. 
Пословника о раду Скупштине Града Добој, 
(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17) 
на сједници одржаној 22.04.2021. године, до-
нијела је

ОДЛУКУ 
о усвајању  Плана за измирење 

неизмирених обавеза пренесених из 
претходног периода

Члан 1.

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

Члан 2.

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

Члан 3.

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

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-124/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-

ГРАДА ДОБОЈ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 4 23. април 2021. год.

Годишња претплата 100 КМ
Цијена једног примјерка 10 КМ
Жиро рачун КМ 5620050000157390
НЛБ Развојна банка
Врста прихода 729124
Буџетска организација 9999999

АКТИ СКУПШТИНЕ
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публике Српске“, број 97/16), члана 35. Стату-
та Града Добој („Службени гласник Града До-
бој“, број 01/17) и члана 75. и 128. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 01/17), Скупштина 
Града Добој  на сједници одржаној 22.04.2021. 
године, донијела је

О Д Л У К У 
о ангажовању  

новчаних средстава 

Члан 1.

Одобрава се ангажовање  новчаних средста-
ва у износу од 12.320,00 КМ ЗЕВ-у Немањина 
бр.60, на име помоћи за санацију фасаде.

Одобрена средства ангажоват ће се из Буџе-
та Града Добој, а теретиће потрошачку једини-
цу 00280160 Одјељење за просторно уређење, 
група конта 415 200- Помоћи заједницама 
етажних власника.  

Члан 2.

Реализацију ове Одлуке извршиће се прено-
сом средстава на жиро рачун „ЗЕВ Немањина 
бр.60“, број: 5675431900002344.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-125/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 97/16), члана 35. Стату-
та Града Добој („Службени гласник Града До-

бој“, број 01/17) и члана 75. и 128. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 01/17), Скупштина 
Града Добој  на сједници одржаној 22.04.2021. 
године, донијела је

О Д Л У К У  
о ангажовању  

новчаних средстава 

Члан 1.

Одобрава се ангажовање  новчаних сред-
става у износу од 5.570,00 КМ ЗЕВ-у Краља 
Александра бр.120, на име помоћи за санацију 
фасаде.

Одобрена средства ангажоват ће се из Буџе-
та Града Добој, а теретиће потрошачку једини-
цу 00280160 Одјељење за просторно уређење, 
група конта 415 200- Помоћи заједницама 
етажних власника.  

Члан 2.

Реализацију ове Одлуке извршиће се пре-
носом средстава на жиро рачун „ЗЕВ Краља 
Александра бр.120“, број: 5510040001216941.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-126/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 24. Закона о администра-
тивним таксама («Службени гласник Републи-
ке Српске», број 100//11, 103/11, 67/13 и 123/20) 
и члана 35. Статута Града Добој («Службени 
гласник Града Добој», број 1/17) Скупштина 
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Града Добој на сједници одржаној 22.04.2021. 
године, донијела је  

О Д Л У К У 
о  измјени и допуни 
Одлуке о градским                                                         

административним таксама 

Члан 1.

У Одлуци о градским административним 
таксама  („Службени гласник Града Добој“, 
број 1/13, 8/13, 5/14 и 9/20) у члану 16. став 1. 
иза тачке 27. додају се нове тачке 28. и 29. које 
гласе:

„28. захтјеве, молбе, приједлоге и пријаве,
  29. изводе, увјерења и потврде.“ 

Члан 2.

У поглављу – Тарифа градских администра-
тивних такса 

I Поднесци
Тарифни број 1 брише се.
Тарифни број 5 и 6 бришу се.

XI  Одобрења за рад, 
Тарифни број 16 мијења се и гласи:
„За списе и радње у вези са регистрацијом 

предузетника 
1. за оснивање ................................. 30,00 КМ
2. за припремне радње .................... 10,00 КМ
3. за резервацију пословног имена  

која обухвата регистрацију  
и брисање ..................................... 15,00 КМ.
Ако се захтјев у вези са регистрацијом под-

носи електронским путем, наведени износ так-
се умањује се за 50%.“

Тарифни број 17 мијења се и гласи:
„За промјене података уписаних  
у регистар ........................................ 20,00 КМ

Ако се захтјев подноси електронским пу-
тем, наведени износ таксе умањује се за 50%.“

У тарифном броју 18  брише се тачка 2 и 3.
Тарифни број 19 мијења се и гласи:

„1. За издавање одобрења за упис пловних 
објеката у регистар и издавање пловне 
дозволе и упис других пловних објеката 
(физичка лица) ............................... 30,00 КМ.“

У тарифном броју 21 бришу се тачке 1, 2 и 
4, а тачке 3 и 5 мијењају се и гласе:
„1. За издавање лиценце „Д“ (предузетници и 
привредна друштва) .................... 30,00 КМ,
2. За издавање легитимације за возаче мотор-
них возила (такси превоз) ............. 5,00 КМ.“

Досадашње тачке 3. и 5. постају тачка 1. и 2.
Тарифни број 22 брише се.   
Тарифни број 23 мијења се и гласи:

„1. За престанак обављања дјелатности (прив-
ремени и трајни) .............................. 10,00 КМ,
2. Вођење радње преко пословође ..10,00 КМ,
3. Утврђивање наставка рада (послије смрти 
предузетника) од стране чланова породич-
ног домаћинства и утврђивање наставка рада 
прије престанка привременог прекида одобре-
ног рјешењем .................................. 10,00 КМ.

Ако се захтјев подноси електронским пу-
тем, наведени износ таксе умањује се за 50%.“

Досадашњи тарифни бројеви од 1 до  26 по-
стају тарифни бројеви од 1 до 22.   

Члан  3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-127/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16 и 36/19), члана 35. Статута 
Града Добој („Службени гласник Града До-
бој“, број: 1/17), и члана 2. Одлуке о допуни 
одлуке о уређењу простора и грађевинском 
земљиштуту („Службени гласник града Добој“ 
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1/14, 3/19 и 3/21), скупштина града Добој на 
сједници одржаној 22.04.2021. године, доније-
ла је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на умањење 

накнаде за ренту и уређење градског 
грађевинског земљишта у случају 
једнократне отплате остатка дуга

Члан 1.

Одобрава се „Инвест градњи“ ДОО Добој, 
умањење преосталог износа дуга по осно-
ву накнаде за природне погодности (рента) и 
накнаде за уређење грађевинског земљишта, 
утврђених по основу Одлуке о плаћању накна-
де за природне погодности (рента) и накнде за 
уређење грађевинског земљишта у ратама број 
02 – 022 – 869/19 од 06.05.2019. године, Од-
луке о плаћању накнаде за природне погодно-
сти (рента) и накнде за уређење грађевинског 
земљишта у ратама број 02 – 022 – 160/17, од 
01.02.2017. године, Одлуке о плаћању накнаде 
за природне погодности (рента) и накнаде за 
уређење грађевинског земљишта у ратама број 
02 – 022 – 426/18 од 26.03.2018. године  и Од-
луке о плаћању накнаде за природне погодно-
сти (рента) и накнде за уређење грађевинског 
земљишта у ратама број 02 – 022 – 1620/18, за 
30%. 

Члан 2.

Умањење из члана 1. Одлуке по основу нак-
наде за природне погодности (рента) износи 
490.234,99 КМ, а по основу накнаде за уређење 
грађевинског земљишта износи 1.051.323,60 
КМ. 

Члан 3.

На основу ове Одлуке овлашћује се градона-
челник града Добој да закључи уговор између 
града Добој и „Инвест градње“ ДОО Добој из 
члана 1. Одлуке.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику града До-
бој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-128/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 52. став 2. и 58. став 2. За-
кона о уређењу простора и грађења („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број: 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19) члана 39. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број: 97/17 и 36/19), и члана 
35. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број 1/17), Скупштина Града До-
бој на сједници одржаној  22.04.2021. 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 29 и 30 и гласе:

„29. Измјена дијела Регулационог плана 
„Центар“ Добој-ревизија, блок 10

Рок израде: 6 мјесеци
30. Измјена дијела Регулационог плана 

„Средњошколски центар - Усора“ Добој.
Рок израде: 6 мјесеци“
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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:01-013-129/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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 
22.04.2021. године, донијела је

О Д Л У К У 
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 раскрсници ул. Добојских 
бригада и ул. Николе Тесле, а обухвата парцеле 
означене као к.ч. број 7612/1. 7610, 7611, 7609, 
7608, 7604, 7606, 7605, 7607, 8225/5 – дио, 
7614/1 – дио, 8226 - дио, К.О. Добој, подручје 
обухвата износи 0,87 ha.

III

Саставни дио ове одлуке је графички при-
лог са уцртаним границама 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, 
на парцелама означеним као к.ч. број 7612/1. 
7610, 7611, 7609, 7608, 7604, 7606, 7605, 7607, 
8225/5 – дио, 7614/1 – дио, 8226 - дио, К.О. До-
бој, планира се изградња стамбено-пословног 
објекта, спратности Су+Пр+6+Пк.

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 релевант-
них за планирање и уређење простора (са-
обраћај, снабдијевање водом и енергијом, 
телекомуникације, заштита од природних 
непогода и техничких инцидената, зашти-
та ваздуха, воде, тла, природних вриједно-
сти, културних добара, пољопривредног 
и шумског земљишта и других елемената 
животне средине и др.); 

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

 - Носилац израде Плана обавезан је обез-
биједити 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.
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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 
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:01-013-130/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана. 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 
22.04.2021. године, донијела је

О Д Л У К У 
о именовању Савјета за праћење 

измјене дијела  Регулационог плана 
„Средњошколски центар - Усора“ 

Добој

Члан 1.

Именује се Савјет за праћење измјене дије-
ла Регулационог плана „Средњошколски цен-
тар - Усора“ Добој.
1. Синиша Лукић, дипл.инж.арх. – предсјед-

ник,
2. Радислав Мишић, 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 

„Средњошколски центар - Усора“ Добој.

Члан 3.

Савјет плана прати израду докумената прос-
торног уређења и заузима стручне 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 осно-
ву за његову израду, као и усаглашеност доку-
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мента са одредбама Закона о уређењу просто-
ра и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, 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 гра-
да Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-131/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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 
22.04.2021. године, донијела је

О Д Л У К У 
о приступању измјени дијела 

Регулационог плана „Центар“ Добој 
–ревизија, блок 10

I

Приступа се  измјени дијела Регулационог 
плана „Центар“ Добој –ревизија, блок 10 (у 
даљем тексту:  План).

II

Подручје за које се врши измјена Пла-
на налази се у Добоју у улици Кнеза Мило-
ша, а обухвата парцеле означене као к.ч. број 
7276/12, 7280, 7282 – дио, 7278, 7276/8 – дио, 

7277 – дио, 7279 – дио, 7283/1, 8268 – дио, 8260 
– дио, 7203 – дио, 7204/1 – дио, 6908 – дио, 
6907, 6905 и 6906, К.О. Добој, укупно подручје 
обухвата износи 0,4 ha.

III

Саставни дио ове одлуке је графички при-
лог са уцртаним границама 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, 
на парцелама означеним као к.ч. број 8268 – 
дио, 8260 – дио, 7203 – дио, 7204/1 – дио, 6908 
– дио, 6907, 6905 и 6906, К.О. Добој, плани-
ра се изградња пословног објекта, спратности 
П+1, намјене Предшколска установа (вртић), а 
на парцелама означеним као к.ч. број 7276/12, 
7280, 7282 – дио, 7278, 7276/8 – дио, 7277 – 
дио, 7279 – дио и 7283/1, К.О. Добој, планира 
се изградња стамбено-пословног објекта, сп-
ратности Пр+3+Пк.

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 релевант-
них за планирање и уређење простора (са-
обраћај, снабдијевање водом и енергијом, 
телекомуникације, заштита од природних 
непогода и техничких инцидената, зашти-
та ваздуха, воде, тла, природних вриједно-
сти, 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;
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 - 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 
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:01-013-132/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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 
22.04.2021. године, донијела је

О Д Л У К У 
о именовању Савјета за праћење 

измјене дијела  Регулационог плана 
„Центар“ Добој, ревизија, блок 10

Члан 1.

Именује се Савјет за праћење измјене дије-
ла Регулационог плана „Центар“ Добој-реви-
зија, блок 10.
1. Синиша Лукић, дипл.инж.арх. – предсјед-

ник,
2. Радислав Мишић, 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:
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Измјену дијела Регулационог плана „Цен-

тар“ Добој-ревизија, блок 10.

Члан 3.

Савјет плана прати израду докумената прос-
торног уређења и заузима стручне 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 гра-
да Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-133/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16), члана 348. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 124/08, 58/09,  95/11 и 60/15), члана 
5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Репу-
блике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
20/12), члана 35. Статута града Добој („Служ-
бени гласник града Добој“ број: 1/17) и Про-
цјенe вриједности некретнина сталног судског 
вјештака грађевинско-архитектонске струке 
Илић Маринка из Добоја број: П7-03/21 од 
24.03.2021. године, Скупштина града Добој, на 

сједници одржаној 22.04.2021. године, доније-
ла је

ОДЛУКУ  
о начину и условима продаје 

земљишта у својини града Добој у 
КО Липац 

I

Под условима и на начин регулисан овом 
Одлуком провешће се лицитацијом продаја  
грађевинског земљишта у својини града До-
боја у КО Липац означеног као к.ч. број 979/22 
Збориште пашњак 4. класе површине 762 м² 
уписаног у лист непокретности број 274 КО 
Липац.

 II

Почетна продајна цијена земљишта из тач-
ке I ове Одлуке износи 1.562,10 КМ по Про-
цјени вриједности некретнина сталног судског 
вјештака грађевинско-архитектонске струке 
Илић Маринка из Добоја.

III

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

IV

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

V

Поступак продаје земљишта у својини гра-
да Добој путем лицитације спровешће Коми-
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сија за спровођење јавног надметања за про-
дају непокретности у својини града Добој.

VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-134/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16), члана 348. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 124/08, 58/09,  95/11 и 60/15), члана 
5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Репу-
блике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
20/12), члана 35. Статута града Добој („Служ-
бени гласник града Добој“ број: 1/17) и Про-
цјенe вриједности некретнина сталног судског 
вјештака грађевинско-архитектонске струке 
Илић Маринка из Добоја број: П2-04/21 од 
14.04.2021. године, Скупштина града Добој, на 
сједници одржаној 22.04.2021. године, доније-
ла је

О Д Л У К У  
о начину и условима продаје 

земљишта у својини Града Добој 

I

Под условима и на начин регулисан овом 
Одлуком провешће се лицитацијом продаја  
грађевинског земљишта у својини града До-
боја означеног каo к.ч. број 2928/10 Улица 27 
Јули, градилиште, површине 1431 м² уписаног 
у посједовни лист број 729 КО Добој, а што 
по старом премјеру одговара к.ч. број 509/162 

Улица 27 Јули, градилиште, површине 1431 м²  
уписаног у земљишнокњижном улошку број 
4034 КО СП Добој.

II

Почетна продајна цијена земљишта из тач-
ке I ове Одлуке износи 14.310,00 КМ по Про-
цјени вриједности некретнина сталног судског 
вјештака грађевинско-архитектонске струке 
Илић Маринка из Добоја.

III

За учешће у поступку лицитације учес-
ник је дужан уплатити аконтацију у износу 
од 1.431,00 КМ на жиро рачун продавца број: 
555-008-01240202-37 отворен код Нове Бан-
ке а.д. Бања Лука, накнада за излицитирано 
земљиште.

IV

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

V

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

VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-135/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.
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На основу члана 39. Закона о локалној са-

моуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 348. став 
1. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 124/08, 3/09 
58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 5. 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Репу-
блике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
20/12), члана 35. Статута града Добој („Служ-
бени гласник града Добој“ број: 1/17) и Про-
цјене вриједности некретнина вјештака грађе-
винско-архитектонске струке Илић Маринка 
из Добоја број: П5-04/21 од 19.04.2021. године 
из Добоја Скупштина града Добој, на сједници 
одржаној 22.04.2021.године, донијела је

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје 

непокретности у својини Града Добој 
у КО Текућица

I

Под условом и на начин регулисан овом 
Oдлуком провешће се лицитацијом продаја 
непокретности у својини Града Добој у КО 
Текућица означене као к.ч. број: 2227/2 Гре-
бић Коса, објекат здравствене дјелатности 
површине 423 м², земљиште уз ванпривредни 
објекат, површине 3587 м², уписана у Лист не-
покретности број 727 КО Текућица, односно 
по вјештачењу непокретности вјештака грађе-
винско-архитектонске струке Илић Маринка из 
Добоја објекат по тлоцрту изграђен на парцели 
к.ч. број 2227/2 са скицом и спецификацијом 
површина за приземље, спрат и поткровље са 
укупном корисном површином 958,79 м².

Предметна непокретност може се користи-
ти у сврху геријатријског центра као и у друге 
сврхе.

II

Почетна продајна цијена непокретности из 
тачке I ове Одлуке износи 508.129,76 КМ, а по 
Процјени вриједности некретнина вјештака 

грађевинско-архитектонске струке Илић Ма-
ринка из Добоја.

III

За учешће у поступку лицитације учесник 
је дужан уплатити аконтацију у износу од 10% 
од почетне продајне цијене, односно износ од 
50.812,97 КМ на жиро рачун продавца број: 
555-008-01240202-37 отворен код Нове Банке 
а.д. Бања Лука, накнада за излицитирану не-
покретност.

IV

Продајну цијену непокретности из тачке I 
ове Oдлуке, учесник лицитације са којим ће се 
закључити уговор обавезан је уплатити у року 
од 8 дана након закљученог поступка лицита-
ције, а предаја непокретности у посјед купцу 
извршиће се у року од 8 дана од дана уплате 
продајне цијене о чему ће се сачинити запис-
ник о примопредаји.

V

Поступак продаје непокретности у своји-
ни Града Добоја путем лицитације спровешће 
Комисија за спровођење јавног надметања за 
продају непокретности у својини Града.

VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-136/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“ број: 97/16 
и 36/19), члана 348. став 3. тачка г) Закона о 
стварним правима („Службени гласник РС“ 
број: 124/08, 3/09 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 
и 107/19), члана 6. Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретнос-
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тима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ 
број: 20/12), члана 35. Статута града Добој 
(„Службени гласник града Добој“ број: 1/17) и 
Процјене вриједности непокретности сталног 
судског вјештака архитектонско-грађевинске 
струке Маринка Илић из Добоја број: П4-04/21 
од дана 19.04.2021. године Скупштина града 
Добој, на сједници одржаној 22.04.2021.годи-
не, донијела је

О Д Л У К У 
о продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта непосредном погодбом 
ради изградње објекта вјерске 

заједнице у КО Добој 

I

Продаје се Српској православној црквеној 
општини Баре – Добој, неизграђено грађевин-
ско земљиште непосредном погодбом ради из-
градње вјерског објекта и то некретнина озна-
чена као к.ч. број: 3007/4 Kапетануша, њива 2. 
класе, површине 5005 м², уписана у ПЛ број 
6375 КО Добој (новог премјера), а што по 
старом премјеру одговара парцели к.ч. број: 
1252/10 Капетануша, њива 2. класе, површине 
5005 м², уписана у ЗК улошку број 3868 КО 
СП Добој.

II

Продајна цијена земљишта из тачке I ове 
Одлуке износи 200.200,00 КМ за укупну повр-
шину од 5005 м2, односно 40,00 КМ/м² по 
процјени вриједности непокретности вјештака 
архитектонско-грађевинске струке Маринка 
Илића из Добоја.

III 

Овлашћује се Градоначелник Града До-
боја да на основу ове Одлуке, а по претходно 
прибављеном мишљењу Правобранилаштва 
Републике Српске, Сједиште замјеника у До-
боју, може закључити купопродајни уговор са 
подносиоцем захтјева за непосредну куповину 
непокретности.

IV

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-137/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број:97/16 и 36/19), Закона о привати-
зацији пословних зграда, пословних просто-
рија и гаража („Службени гласник Републике 
Српске“ број:98/04, 117/06, 74/07, 71/10, 30/12, 
117/12 и 67/13), Уредбе о поступку јавне про-
даје пословних зграда, пословних просто-
рија и гаража („Службени гласник Републике 
Српске“ број:100/12), члана 35. Статута гра-
да Добој („Службени гласник града Добој“ 
број:1/17) и Процјене   тржишне вриједности 
пословног простора у пословном објекту стал-
ног судског вјештака архитектонско-грађевин-
ске струке Маринка Илић из Добоја број П6-
04/21 од 19.04.2021. године, Скупштина града 
Добој на сједници одржаној 22.04.2021.годи-
не, донијела је

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје 

пословног простора 

I

Под условом и на начин регулисан овом 
Одлуком провешће се продаја пословног прос-
тора у улици Светог Саве број 53Б у Добоју, 
уписан у Књигу уложених уговора о продаји 
пословних зграда, пословних просторија и 
гаража Лист број: 3496, површине 862,00 м², 
својина града Добој са дијелом 1/1. 

II

Почетна продајна цијена пословног просто-
ра из тачке I ове Одлуке износи 703.249,00КМ 
за укупну површину од 862,00 м² по Процје-



Број 4 Страна  13С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
ни тржишне вриједности пословног простора 
у пословном објекту сталног судског вјештака 
архитектонско-грађевинске струке Маринка 
Илић из Добоја број П6-04/21 од 19.04.2021. 
године.

III

За учешће у поступку јавне продаје учесник 
је дужан уплатити аконтацију у износу од 10% 
од почетне продајне цијене на жиро рачун про-
давца број: 555-008-01240202-37 отворен код 
Нове Банке а.д. Бања Лука, накнада за купови-
ну пословног простора.

IV

Поступак јавне продаје предметног посло-
вног простора, у складу са Уредбом о поступ-
ку јавне продаје пословних зграда, пословних 
просторија и гаража спровешће Комисија име-
нована од стране Градоначеника града Добој.

V

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-138/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16 и 36/19) и члана 35. Статута 
града Добој („Службени гласник града Добој“ 
број: 1/17), Скупштина града Добој, на сједни-
ци одржаној 22.04.2021. године, донијела је

О Д Л У К У 
о прихватању преноса права својине 

и посједа на непокретностима

I
Прихвата се пренос права на непокретнос-

тима уписаним као својина и посјед ЈЗУ Болни-
ца „Свети апостол Лука“ Добој, без накнаде, у 
корист града Добој, а по Одлуци о уступању 

права својине и посједа на непокретностима 
Управног одбора ЈЗУ Болнице „Свети апостол 
Лука“ Добој, број 2325-1/21 од 14.04.2021. го-
дине.

II
Предмет преноса у смислу тачке I ове Од-

луке су парцеле означене као к.ч. број 7687/3 
Усора, двориште, површине 343 м² уписана у 
посједовни лист број 6137 КО Добој, а што по 
старом премјеру одговара парцели означеној 
као к.ч. број 551/6 Усора, двориште, површине 
343 м² уписана у земљишнокњижни извадак 
број 3592 КО СП Добој и к.ч. број 7686/3 Усо-
ра, њива 1.класе, површине 374 м², уписана у 
посједовни лист број 6137 КО Добој, а што по 
старом премјеру одговара парцели означеној 
као к.ч. број 551/8 Усора, њива 1. класе, повр-
шине 374 м² уписана у земљишнокњижни из-
вадак број 3592 КО СП Добој.

III

Сврха преноса права својине и посједа на 
предметним непокретностима на град Добој 
је изградња приступног пута за потребе „Нове 
болнице“ у Добоју, у оквиру Измјене и допуне 
дијела Регулационог плана „Општа болница“ 
Добој („Службени гласник града Добој“, број 
11/19).  

IV

Овлашћује се Градоначелник града Добој, 
да на основу ове Одлуке, а након претходно 
прибављене сагласности Правобранилаштва 
Републике Српске, Сједиште замјеника у До-
боју, може закључити уговор о преносу права 
без накнаде.

V

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-139/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи („Службени Гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16), члана 33. Статута града Добој 
(„Службени Гласник града Добој“ број: 9/12 и 
3/14), члана 146. Пословника  Скупштине гра-
да Добој („Службени Гласник града Добој“ 
број: 2/13) и Одлуке о поступку, условима и на-
чину давања у закуп и привремено коришћење 
земљишта, јавних површина, пословних прос-
тора и гаража („Службени Гласник општине 
Добој“ број: 6/08, 2/10 и 7/10), Скупштина 
града Добој на сједници одржаној 22.04.2021. 
године, донијела је

О Д Л У К У 
о додјели пословнe просторије

Члан 1.

Удружењу грађана СПКД „Просвје-
та“,Градски одбор Добој из Добоја, додјељује 
се пословна просторија који се налази у влас-
ништву Града Добој у улици Филипа Вишњића 
бб у Добоју, укупне површине пословне прос-
торије 132,00 м2 (по тлоцрту 132,00 м2), упи-
сан у Извод из књигње уложених уговора о 
продаји пословних зграда, пословних просто-
рија и гаража, лист број: 1262, као двоетажни 
простор који се састоји од пословне просто-
рије број 26 површине 65,00 м2 и подрумске 
просторије површине 67,00 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.

Члан 5. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-140/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи ( «Службени гласник Републике 
Српске» број: 97/16 и 36/19 ), члана 35. став 
2. тачка 2. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 1/17) и члана 128. 
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17) 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
22.04.2021. године, донијела је

О Д Л У К У 
о измјени  Одлуке о мртвозорству на 

подручју Града Добој

Члан 1.

Мијења се Одлука о мртвозорству на под-
ручју Града Добој број: 01-013-36/18 од 
28.02.2018. године (Службени гласник Града 
Добој“, број 1/18, 2/20)  и то тако да у члану 
2., став 1., тачка 3, умјесто  текста“ Борислав 
Благојевић, доктор медицине“, додаје текст 
„др Бурсаћ Младен“.
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Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-141/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16 и 36/18), члана 35. Статута 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17) и члана 128. Пословника о раду 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број: 1/17), на сједници одржаној 
22.04.2021. године, донијела је

О Д Л У К У 
о премјештању моторних возила 

смјештених у улици Колубарска бб у 
Добоју (локација до бившег полигона 

„Ауто мото друштва“ Добој)

I

На начин регулисан овом Одлуком извр-
шиће се премјештај моторних возила смјеште-
них у улици Колубарска бб у Добоју на лока-
цији до бившег полигона „Ауто мото друштва“ 
Добој, на локацију код касарне „Војвода Радо-
мир Путник“ у Миљковцу.

II

Премјештај предметних моторних возила 
извршиће се из разлога што се иста налазе на 
земљишту које је раније било својина Града 
Добој а сада се налази у својини и посједу фи-
зичког лица.

III

Именује се Комисија за попис моторних 
возила смјештених у улици Колубарска бб (до 

бившег полигона „Ауто мото друштва“ Добој) 
у сљедећем саставу:

 - Драган Ђукић, предсједник
 - Сања Ђермановић, члан
 - Младен Лукић, члан.
Задатак Комисије је да изврши идентифика-

цију и попис моторних возила као и стање у 
ком се возила налазе те да сачини записник о 
истом.

IV

За реализацију ове Одлуке задужује се ЈП 
„Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. 
Добој, а након што комисија из члана  III ове 
Одлуке изврши попис и идентификацију вози-
ла. 

V

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-142/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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. 
Статута Града Добој („Службени гласник Гра-
да 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 22.04.2021. 
године, донијела је

ОДЛУКУ 
о формирању Комисије за 

утврђивање кућног броја пословног 
простора

I

Формира се Комисија за утврђивање кућ-
ног броја пословног простора саграђеног на 
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к.ч. бр. 5525/2 к.о. Добој, површине 57,86 м2, 
који се налази у приземљу стамбено-пословне 
зграде у Добоју, ул. Ћупријска, са лијеве стра-
не улице гледано из улице Краља Драгутина,  
у саставу:
1. Ђекић Нада, предједник
2. Катанић Нада, члан 
3. Станковић Тијана, члан

II

Задатак Комисије из тачке I ове одлуке је 
да на основу одредаба Одлуке о одређивању 
и обиљежавању назива улица и тргова и озна-
чавању зграда бројевима (“Службени гласник 
општине Добој“ бр. 3/93 и 10/09), документа-
ције Одјељења просторно уређење, Одјељења 
за стамбено комуналне послове и увиђаја на 
лицу мјеста утврди кућни број предметног 
пословног простора.

Комисија је дужна записнички констато-
вати утврђено чињенично стање са тачно ут-
врђеним кућним бројем предметног пословног 
простора. 

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-143/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 7. Упутства о утврђивању 
квалификација, броја, именовању и разрје-
шењу и обуци чланова изборне комисије ос-
новне изборне јединице у Босни и Херцегови-
ни („Службени гласник Босне и Херцеговине“, 
број: 29/18 и 36/19), члана 35. Статута града 
Добој („Службени гласник града Добој“ број 
1/17) и члана 128.Пословника Скупштине гра-
да Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17) Скупштина града Добој на сједници 
одржаној 22.04.2021. године, донијела је

Рјешење  
о измјени Рјешења о именовању 
Комисије за избор и именовање 

Градске изборне комисије

I

У Рјешењу о именовању  Комисије за избор 
и именовање Градске изборне комисије број: 
01-113-114/21 од 25.03.2021.године ( „Службе-
ни гласник Града Добој“ број : 3/21) , у тачки И  
став 1. мјења се подтачка 2. „ Драган Ђукић“ 
тако да гласи : 

„2. Сандра Радоњић-дипломирани.прав-
ник“

II

Остали дијелови текста напријед наведеног 
рјешења остају непромјењени.

III

Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
града Добој“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-144/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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  
25.03.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се Извод из записника  са 01. ре-
довне сједнице Скупштине Града  Добој одр-
жане 25.03.2021. године.
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(2) Овај закључак биће објављен у „Служ-

беном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-145/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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 22.04.2021. године,  донијела је 

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Одлуке о усвајању ребаланса 
буџета Града Добој за 2021. годину, суштински 
и формално технички је прихватљив за даљу 
скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за финансије да 
сумира приједлоге и сугестије и припреми 
приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета 
Града Добој за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-146/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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 22.04.2021. године,  донијела је 

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрт Одлуке о извршењу ребаланса 
буџета Града Добој за 2021. годину, суштински 
и формално технички је прихватљив за даљу 
скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за финансије да 
сумира приједлоге и сугестије и припреми 
приједлог Одлуке о извршењу ребаланса буџе-
та Града Добој за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-147/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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  22.04.2021. године, донијела je

З А К Љ У Ч A K

(1) Прихвата се приједлог Плана уписа уче-
ника у први разред средњих школа на подручју 
Града Добоја за школску 2021/2022. годину.

(2) Саставни дио oвог закључка чини Плана 
уписа ученика у први разред средњих школа на 
подручју Града Добоја за школску 2021/2022. 
годину.
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(3) Овај закључак биће објављен у „Служ-

беном гласнику Града Добоj“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-148/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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  22.04.2021. године, донијела je

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој прихвата пријед-
лог Програма додјеле субвенција пословним 
субјектима погођеним кризом изазваном но-
вим вирусом корона (COVID-19) у Граду До-
бој Добој, април 2021. године.

(2) Саставни дио oвог закључка чини Про-
грам додјеле субвенција пословним субјекти-
ма погођеним кризом изазваном новим виру-
сом корона (COVID-19) у Граду Добој Добој, 
април 2021. године. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-149/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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 22.04.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се Извјештај о раду Јавне уста-
нове „Центар за дневно збрињавање дјеце и 
омладине“ Добој за 2020. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Јавне установе „Центар за дневно 
збрињавање дјеце и омладине“ Добој за 2020. 
годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-150/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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 22.04.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се Извјештај о раду (са финан-
сијским извјештајем) Јавне установе „Дом за 
старија лица Добој“ Добој за 2020. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду (са финансијским извјештајем) Јавне 
установе „Дом за старија лица Добој“ Добој за 
2020. годину.
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(3) Овај закључак биће објављен у „Служ-

беном гласнику Града Добоj“.
 РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА
Број:01-013-151/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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 22.04.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K
(1) Усваја се Извјештај о раду (са финан-

сијским извјештајем) Јавне установе Народна 
библиотека Добој за 2020. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду (са финансијским извјештајем) Јавне 
установе Народна библиотека Добој за 2020. 
годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-152/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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 22.04.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се Извјештај о раду Јавног преду-
зећа Регионална депонија Добој д.о.о. за 2020. 
годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Јавног предузећа Регионална депонија 
Добој д.о.о. за 2020. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-153/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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 22.04.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се Извјештај о раду (са финан-
сијским извјештајем) Центара за културу и об-
разовање Добој  за 2020. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду (са финансијским извјештајем) Центара 
за културу и образовање Добој  за 2020. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-154/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.
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На основу члана 39. став 2. Закона о локал-

ној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске број  97/16 и 36/19), члана 35. став 2. 
и члана 76. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број 1/17), члана 128.  
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17),  
Скупштина Града  Добој, на сједници одржа-
ној дана 22.04.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се Извјештај о раду Јавне устано-
ве „Спортско – рекреациони центар Преслица“ 
Добој за 2020. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Јавне установе „Спортско – рекреацио-
ни центар Преслица“ Добој за 2020. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-155/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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 22.04.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се Извјештај о раду Центра за со-
цијални рад Добој за 2020. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Центра за социјални рад Добој за 2020. 
годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-156/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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 22.04.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се Извјештај о раду Фондације 
„Центар за дјецу и омладину са сметњама у 
развоју“ – Добој за 2020. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Фондације „Центар за дјецу и омладину 
са сметњама у развоју“ – Добој за 2020. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-157/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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),  
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Скупштина Града  Добој, на сједници одржа-
ној дана 22.04.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се Извјештај о раду Музеја у До-
бују за 2020. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Музеја у Добују за 2020. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-158/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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 22.04.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се Извјештај о раду Јавног преду-
зећа „РТВ Добој“ д.о.о. за 2020. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Јавног предузећа „РТВ Добој“ д.о.о. за 
2020. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-159/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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 22.04.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се Извјештај о раду Градске раз-
војне агенције Добој за 2020. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Градске развојне агенције Добој за 2020. 
годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-160/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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 22.04.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се Извјештај о раду (са финан-
сијским извјештајем) Јавног предузећа „Ди-
рекција за изградњу и развој Града Добој“ 
д.о.о.  за 2020. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду (са финансијским извјештајем) Јавног 
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предузећа „Дирекција за изградњу и развој 
Града Добој“ д.о.о.  за 2020. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-161/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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 22.04.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се Извјештај о раду Туристичке 
организације Града Добој за 2020. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Туристичке организације Града Добој 
за 2020. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-162/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

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

Добој је, на сједници одржаној 22.04.2021.го-
дине, донијела је

З А К Љ У Ч А К
(1) Усваја се Извјештај о раду Градоначел-

ника и Градске управе за период 01.01.2020.-
31.12.2020.године

(2) Скупштина Града Добој је става да је у 
извјештајном периоду, а у смислу исказаних 
напора да се пружи подршка раду здравстве-
них установа у борби са пандемијом изазва-
ном појавом вируса SARS-COV2, обезбјеђењу 
буџетске стабилности и другим значајним ак-
тивностима, Град Добој предвођен Градона-
челником, савјесно, законито и у служби до-
бробити грађана, предузимао адекватне мјере 
и активности на спречавању ширења вируса, 
уз истовремено настојање да се сачуна прив-
редни сектор. 

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-163/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

У складу са чланом 39. став 2 тачка 31. и 82. 
став 2. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 
36/19), чланом 35. став 2. тачка 31. и 76. Ста-
тута Града Добој („Службени гласник Града 
Добој“ број 1/17) и чланом 128. Пословника о 
раду Скупштине Града Добој („Службени глас-
ник Града Добој“ број: 1/17), Скупштина Града 
Добој је, на сједници одржаној 22.04.2021.го-
дине, донијела је

З А К Љ У Ч А К
(1) Усваја се Извјештај о раду у органима 

предузећа која обављају комуналне дјелат-
ности за период 01.01.2020.-31.12.2020.године.

(2) Саставни дио овог Закључка чини Из-
вјештај о раду из тачке 1. овог Закључка.
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(3) Овај Закључак биће објављен у „Служ-

беном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-164/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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 22.04.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се Извјештај о реализацији про-
грама рада Скупштине Града Добој за период 
01.01. – 31.12.2020. године.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о реализацији програма рада Скупштине Града 
Добој за период 01.01. – 31.12.2020. године.

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-165/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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  22.04.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

(1) Скупштина Града Добој прихвата Ин-
формацију о државним становима на којима 
не постоји станарско право. 

(2) Саставни дио закључка чини Информа-
ција о државним становима на којима не по-
стоји станарско право. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-166/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић 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  22.04.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

(1) Скупштина Града Добој прихвата Ин-
формацију о утрошку електричне енергије за 
јавну расвјету јануар – март 2021. године. 

(2) Саставни дио закључка чини Информа-
ција о утрошку електричне енергије за јавну 
расвјету јануар – март 2021. године. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-167/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број: 97/16), члана 50. а у вези са 
чланом 55. и чланом 56. Закона о службени-
цима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 97/16) члана 35. став 
1. тачка 21. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број: 1/17) и члана 128. 
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), 
Скупштина Града Добој је, на сједници одржа-
ној 22.04.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности 

директора Јавне установе „Спортско 
– рекреациони центар Преслица“ 

Добој
1. Дражен Васиљевић, разрјешава се вршиоца 

дужности директор Јавне установе „Спорт-
ско – рекреациони центар Преслица“ Добој, 
са даном 22.04.2021. године.

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења, права 
по основу радног односа остварује у складу 
са законом, а на основу рјешења надлежног 
органа.

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

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

них служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07 и 109/12) одређено је да 
директоре јавне установе именује и разрјеша-
ва оснивач установе, а на основу члана 50. а 
у вези са чланом 55. и чланом 56.  Закона о 
службеницима и намјештеницима у органи-
ма јединице локалне самоуправе („Службе-
ни гласник Републике Српске“, број: 97/16) и  
члана 49. Пословника о раду Скупштине Града 
Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 
1/17), Скупштина Града Добој одлучила је по 
приједлогу да се Дражен Васиљевић, разрјеши 
дужности директора Јавне установе „Спортско 
– рекреациони центар Преслица“ Добој, са да-
ном 22.04.2021. године.

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-168/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број: 97/16), члана 50. а у вези са 
чланом 54. и чланом 55. Закона о службени-
цима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 97/16) члана 35. став 
1. тачка 21. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број: 1/17) и члана 128. 
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), 
Скупштина Града Добој је, на сједници одржа-
ној 22.04.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности 

директора Јавне установе „Спортско 
– рекреациони центар Преслица“ 

Добој
1. Слободан Лазаревић, именује се за вршио-

ца дужности директора Јавне установе 
„Спортско – рекреациони центар Преслица“ 
Добој, са даном 23.04.2021.године.

2. Именована из тачке 1. овог рјешења права 
по основу радног односа остварује у складу 
са законом, а на основу рјешења надлежног 
органа.

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

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

них служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07 и 109/12) одређено је да 
директоре јавне установе именује и разрјеша-
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ва оснивач установе, а на основу члана 50. а 
у вези са чланом 54. и чланом 55.  Закона о 
службеницима и намјештеницима у органи-
ма јединице локалне самоуправе („Службе-
ни гласник Републике Српске“, број: 97/16) и  
члана 49. Пословника о раду Скупштине Града 
Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 
1/17), Слободан Лазаревић је дипломирани 
економиста, има потребно радно искуство и 
положен стручни испит за рад у органима уп-
раве, испуњава опште услове за запошљавање 
у Градској управи, сходно томе испуњава и 
посебне услове за именовање у складу са на-
пријед наведеним законом, Скупштина Града 
Добој одлучила је као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-170/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
21. Статута града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), члана 35., члана 38., 
члана 39., члана 48., а у вези са  чланом 128. 
Пословника о раду Скупштине града Добој ( 
„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 
дана 22.04.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за награде и 

признања

1. Именују се предсједник и чланови Комисије 
за награде и признања у саставу:

2. - Филиповић Младен, предсједник  
(одборник)

3. - Махмутовић Есмин, члан (одборник)
4. - Рекановић Срећко, члан  (одборник)

Ступањем на снагу овог рјешења престаје 
да важи раније донесено рјешење о именовању 
радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-172/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
21. Статута града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), члана 35., члана 38., 
члана 39., члана 48., а у вези са  чланом 128. 
Пословника о раду Скупштине града Добој ( 
„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 
дана 22.04.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за вјерска 

питања

(1) Именују се предсједник и чланови 
Комисије за вјерска питања у саставу:

- Радослав Николић, предсједник (одбор-
ник)

- Хусаковић Анис, члан (одборник)
- Мирослав Гаврић, члан (одборник)
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.
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(3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно-

шења, а биће објављено у „Службеном гласни-
ку града Добој“. 

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-173/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
21. Статута града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), члана 35., члана 38., 
члана 39., члана 48., а у вези са  чланом 128. 
Пословника о раду Скупштине града Добој ( 
„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 
дана 22.04.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за буџет, 

финансије и капитално планирање

(1) Именују се предсједник и чланови Ко-
мисије за буџет, финансије и капитално плани-
рање у саставу:

- Гајић Младен, предсједник (одборник)
- Јаћимовић Вељко, члан (одборник)
- Данијела Пебић, члан (из реда стручних 

радника)
- Селена Васиљевић, члан (из реда стручних 

радника)
- Гордана Пашалић, члан (из реда стручних 

радника)
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-174/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
21. Статута града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), члана 35., члана 38., 
члана 39., члана 48., а у вези са  чланом 128. 
Пословника о раду Скупштине града Добој ( 
„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 
дана 22.04.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за послове из 

стамбено комуналне области

(1) Именују се предсједник и чланови 
Комисије за послове из стамбено комуналне 
области у саставу:

- Есмин Махмутовић, предсједник  
(одборник)

- Мирослав Гаврић, члан (одборник)
- Драган Ђукић, члан (из реда стручних 

радника)
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

(3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном гласни-
ку града Добој“. 
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Поука о правном лијеку: Против овог Рје-

шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-175/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
21. Статута града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), члана 35., члана 38., 
члана 39., члана 48., а у вези са  чланом 128. 
Пословника о раду Скупштине града Добој ( 
„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 
дана 22.04.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за инвалидско 

– борачк у заштиту

(1) Именују се предсједник и чланови 
Комисије за инвалидско – борачку  заштиту у 
саставу:

- Перо Тубић, предсједник  
(припадник борачке организац.)

- Слободан Девић, члан  
(припадник борачке организац.) 

- Цвијановић Миленко, члан  
(одборник) 

- Зоран Благојевић, члан (одборник)
- Ковачевић Дејан, члан (одборник)
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за 

Жалбе у року од 15 дана од дана пријема Рје-
шења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-176/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
21. Статута града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), члана 35., члана 38., 
члана 39., члана 48., а у вези са  чланом 128. 
Пословника о раду Скупштине града Добој ( 
„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 
дана 22.04.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за заштиту 

животне средине, културног и 
природног наслијеђа и просторног 

уређења

(1) Именују се предсједник и чланови 
Комисије за заштиту животне средине, 
културног и природног наслијеђа и просторног 
уређења у саставу:

- Вељко Јаћимовић, предсједник (одборник)
- Пејић Славко, члан (одборник)
- Наташа Марић, члан (из реда стручних 

радника)
- Синиша Лукић, члан (из реда стручних 

радника)
- Милена Лончар, члан (из реда стручних 

радника)
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

(3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном гласни-
ку града Добој“. 
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Поука о правном лијеку: Против овог Рје-

шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-177/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
21. Статута града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), члана 35., члана 38., 
члана 39., члана 48., а у вези са  чланом 128. 
Пословника о раду Скупштине града Добој ( 
„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 
дана 22.04.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за мјесне 

заједнице и сарадњу са општинама и 
градовима

(1) Именују се предсједник и чланови Коми-
сије за мјесне заједнице и сарадњу са општи-
нама и градовима у саставу:

- Мирослав Милошевић, предсједник (од-
борник)

- Славко Пејић, члан (одборник)
- Лидија Алаџић, члан (из реда стручних 

радника)
- Зоран Гојковић, члан (из реда стручних 

радника)
- Зоран Лукић, члан (из реда стручних рад-

ника)
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-178/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
21. Статута града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), члана 35., члана 38., 
члана 39., члана 48., а у вези са  чланом 128. 
Пословника о раду Скупштине града Добој ( 
„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 
дана 22.04.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

равноправност полова

(1) Именују се предсједник и чланови Ко-
мисије за равноправност полова у саставу:

- Слободанка Панић, предсједник (одбор-
ник)

- Оливера Недић, члан (одборник) 
- Гордана Перић, члан (из реда стручних 

радника)
- Сретко Ђурковић, члан (одборник)
- Амир Хуртић, члан (одборник)
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

(3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном гласни-
ку града Добој“. 
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Поука о правном лијеку: Против овог Рје-

шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-179/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
21. Статута града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), члана 35., члана 38., 
члана 39., члана 48., а у вези са  чланом 128. 
Пословника о раду Скупштине града Добој ( 
„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 
дана 22.04.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за питања 

младих
(1) Именују се предсједник и чланови Ко-

мисије за питања младих у саставу:
- Александар Гогановић, предсједник (од-

борник)
- Сенахид Спахић, члан (одборник)
- Сњежана Радић, члан (из реда стручних 

радника)
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-180/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
21. Статута града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), члана 35., члана 38., 
члана 39., члана 48., а у вези са  чланом 128. 
Пословника о раду Скупштине града Добој ( 
„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 
дана 22.04.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за заштиту 

људских права

(1) Именују се предсједник и чланови Ко-
мисије за заштиту људских права у саставу:

- Севлид Хуртић, предсједник (одборник)
- Игор Петровић, члан (одборник)      
- Вељко Јаћимовић, члан (одборник)
- Оливера Недић, члан (одборник)
- Мирослав Гаврић, члан (одборник)
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-181/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
21. Статута града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), члана 35., члана 38., 
члана 39., члана 48., а у вези са  чланом 128. 
Пословника о раду Скупштине града Добој ( 
„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
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Скупштина града Добој, на сједници одржаној 
дана 22.04.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Одбора за друштвени 

надзор и представке

(1) Именују се предсједник и чланови Од-
бора за друштвени надзор и представке у сас-
таву:

- Срећко Рекановић, предсједник (одбор-
ник)

- Славко Пејић, члан (одборник)
- Ведран Глигорић, члан (одборник)
- Дејан Ковачевић, члан (одборник)
- Амир Хуртић, члан (одборник) 
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-182/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
21. Статута града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), члана 35., члана 38., 
члана 39., члана 48., а у вези са  чланом 128. 
Пословника о раду Скупштине града Добој ( 
„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 
дана 22.04.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Одбора за здравство

(1) Именују се предсједник и чланови Одбо-
ра за здравство у саставу:

- Младен Гајић, предсједник (одборник)
- Слободанка Панић, члан        
- Предраг Лазић, члан
- Радослав Николић, члан
- Александар Суботић, члан
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-183/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
21. Статута града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), члана 35., члана 38., 
члана 39., члана 48., а у вези са  чланом 128. 
Пословника о раду Скупштине града Добој ( 
„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 
дана 22.04.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Одбора за сарадњу 
са невладиним организацијама и 

другим удржењима грађана

(1) Именују се предсједник и чланови Одбо-
ра за сарадњу са невладиним организацијама и 
другим удржењима грађана у саставу:
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- Гаврић Мирослав, предсједник(одборник)
- Сенахид Спахић, члан (одборник)
- Гогановић Александар, члан (одборник)
- - Елена Спасојевић, члан
- Игор Петровић, члан (одборник)
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-184/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
21. Статута града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), члана 35., члана 38., 
члана 39., члана 48., а у вези са  чланом 128. 
Пословника о раду Скупштине града Добој ( 
„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 
дана 22.04.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Етичког одбора 

за праћење провођења Кодекса 
понашања изабраних представника- 

одборника у Скупштини Града

(1) Именују се предсједник и чланови Етич-
ког одбора за праћење провођења Кодекса по-
нашања изабраних представника- одборника у 
Скупштини Града у саставу:

- Цвијановић Миленко, предсједник  
(одборник)

- Александар Гогановић, члан (одборник)
- Вељко Јаћимовић, члан (одборник)
- Севлид Хуртић, члан (одборник)
- Раде Тешић, члан (одборник)
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-185/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
21. Статута града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), члана 35., члана 38., 
члана 39., члана 48., а у вези са  чланом 128. 
Пословника о раду Скупштине града Добој ( 
„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 
дана 22.04.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Савјета за спорт

(1) Именују се предсједник и чланови Савје-
та за спорт у саставу:

- Мирослав Милошевић, предсједник  
(одборник)

- Милош Букејловић, члан (одборник)
- Есмин Махмутовић, члан (одборник)
- Ведран Глигорић, члан (одборник)
- Младен Лазаревић, члан (одборник)
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(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-186/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
21. Статута града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), члана 35., члана 38., 
члана 39., члана 48., а у вези са  чланом 128. 
Пословника о раду Скупштине града Добој ( 
„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 
дана 22.04.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Савјета за културу

(1) Именују се предсједник и чланови Савје-
та за културу у саставу:

- Раде Тешић, предсједник(одборник)
- Раде Милачак, члан (одборник)
- Драго Хандановић, члан     
- Гордана Перић, члан
- Мирослав Милошевић, члан (одборник)
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-187/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
21. Статута града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), члана 35., члана 38., 
члана 39., члана 48., а у вези са  чланом 128. 
Пословника о раду Скупштине града Добој ( 
„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 
дана 22.04.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Савјета за социјалну 

политику и социјалну заштиту

(1) Именују се предсједник и чланови Савје-
та за социјалну политику и социјалну заштиту 
у саставу:

- Зоран Благојевић, предсједник (одборник)
- Оливера Недић, члан      (одборник)
- Михајло Арсенић, (Црвени крст) члан
- Данијела Микић, члан
- Дејан Ковачевић, члан (одборник)
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

(3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном гласни-
ку града Добој“. 
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Поука о правном лијеку: Против овог Рје-

шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-188/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
21. Статута града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), члана 35., члана 38., 
члана 39., члана 48., а у вези са  чланом 128. 
Пословника о раду Скупштине града Добој ( 
„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина града Добој, на сједници одржаној 
дана 22.04.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Савјета за националне 

мањине
(1) Именују се предсједник и чланови Савје-

та за националне мањине у саставу:
- Игор Петровић, предсједник (одборник)
- Младен Лазаревић, члан (одборник)
- Зоран Благојевић, члан (одборник)
- Севлид Хуртић, члан (одборник)
- Драган Марковић, члан       
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-189/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17) и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној дана 22.04.2021. 
године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању привременог Управног 

одбора Центра за социјални рад 
Добој

(1) Именују се чланови привременог Уп-
равног одбора Центра за социјални рад Добој 
у саставу:

- Танасић Вања, члан
- Стевановић Зденко, члан
- Јотић Ивановић Марина, члан
- Дарко Цвијановић, члан
- Харис Рамић, члан
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-190/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
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33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17) и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној дана 22.04.2021. 
године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању привременог Управног 

одбора Центара за културу и 
образовање Добој

(1) Именују се чланови привременог Уп-
равног одбора Центара за културу и образо-
вање Добој у саставу:

- Алаџић Ведрана, члан
- Чедо Гостић, члан
- Изаим Хаџикадунић, члан
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-191/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17) и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној дана 22.04.2021. 
године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању привременог Управног 

одбора Туристичке организације 
Града Добој

(1) Именују се чланови привременог Уп-
равног одбора Туристичке организације Града 
Добој у саставу:

- Стојић Гордана, члан
- Симић Дејан, члан
- Зада Мејрушић, члан
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-192/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17) и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној дана 22.04.2021. 
године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању привременог Управног 
одбора Јавне здравствене установе 

Дом здравља Добој

(1) Именују се чланови привременог Уп-
равног одбора Јавне здравствене установе Дом 
здравља Добој у саставу:
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- Гордана Средановић, члан
- Дуроњић Милорад, члан
- Милан Старчевић, члан
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-193/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17) и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној дана 22.04.2021. 
године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању привременог Управног 
одбора Фондације „Центар за дјецу 

и омладину са сметњама у развоју“ – 
Добој

(1) Именују се чланови привременог Уп-
равног одбора Фондације „Центар за дјецу и 
омладину са сметњама у развоју“ – Добој у 
саставу:

- Александра Трипић, члан
- Кауриновић Слободан, члан
- Јашаревић Алмир, члан

(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-
таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-194/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17) и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној дана 22.04.2021. 
године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању привременог Управног 

одбора Јавне установе „Центар 
за дневно збрињавање дјеце и 

омладине“ Добој

(1) Именују се чланови привременог Уп-
равног одбора Јавне установе „Центар за днев-
но збрињавање дјеце и омладине“ Добој у сас-
таву:

- Ђурић Далибор, члан
- Лазић Николина, члан
- Чабрић Ханка, члан
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о 
именовању радног тијела.

(3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном гласни-
ку града Добој“. 
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Поука о правном лијеку: Против овог Рје-

шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-195/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17) и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној дана 22.04.2021. 
године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању привременог Управног 

одбора Јавне установе „Дом за 
старија лица Добој“ Добој

(1) Именују се чланови привременог Уп-
равног одбора Јавне установе „Дом за старија 
лица Добој“ Добој у саставу:

- Спасојевић Елена, члан
- Борислав Дејановић, члан
- Марко Живковић, члан
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-196/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17) и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној дана 22.04.2021. 
године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању привременог Надзорног 
одбора Јавне предузећа „РТВ Добој“ 

д.о.о.  

(1) Именују се чланови привременог Над-
зорног одбора Јавног предузећа „РТВ Добој“ 
д.о.о.   у саставу:

- Горан Ивковић, члан
- Богдан Старчевић, члан
- Елвира Капетановић, члан
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-197/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17) и члана 128. Пословника 
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Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној дана 22.04.2021. 
године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању привременог Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Дирекција 

за изградњу и развој Града Добој“ 
д.о.о.

(1) Именују се чланови привременог Над-
зорног одбора Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу и развој Града Добој“ д.о.о.у саставу:

- Милош Нарић, члан
- Ђекић Бранислава, члан
- Главић Алмир, члан
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-198/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17) и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној дана 22.04.2021. 
године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању привремене Скупштине 

Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу и развој Града Добој“ д.о.о.

(1) Именују се чланови привремене 
Скупштине Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу и развој Града Добој“ д.о.о.у саставу:

- Зоран Лазаревић, члан
- Звонко Благојевић, члан
- Чајић Мујо, члан
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-199/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17) и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној дана 22.04.2021. 
године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању привременог Управног 

одбора Градске развојне агенције 
Добој  

(1) Именују се чланови привременог Уп-
равног одбора Градске развојне агенције Добој  
у саставу:
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- Данијела Гајић, члан
- Мирослав Марушић, члан
- Крстић Здравко, члан
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-200/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17) и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној дана 22.04.2021. 
године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању привременог Надзорног 
одбора Јавног предузећа Регионална 

депонија Добој д.о.о.

(1) Именују се чланови привременог Над-
зорног одбора Јавног предузећа Регионална 
депонија Добој д.о.о. у саставу:

- Станислав Накић, члан
- Сања Ђермановић, члан
- Душко Петковић, члан
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

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

Поука о правном лијеку: Против овог Рје-
шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-201/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка 
33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17) и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној дана 22.04.2021. 
године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању привременог Управног 

одбора Јавне установе „Спортско 
– рекреациони центар Преслица“ 

Добој

(1) Именују се чланови привременог Уп-
равног одбора Јавне установе „Спортско – ре-
креациони центар Преслица“ Добој у саставу:

- Озренка Лазић, члан
- Биљана Ђукић, члан
- Сантијаго Делић, члан
(2) Ступањем на снагу овог рјешења прес-

таје да важи раније донесено рјешење о име-
новању радног тијела.

(3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном гласни-
ку града Добој“. 
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Поука о правном лијеку: Против овог Рје-

шења може се поднијети жалба Одбору за жал-
бе у року од 15 дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-202/21 
Добој, 22. 4. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

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 Кабине-
та градоначелника Градске управе Добој бр. 
02-022-1-240/21 од 26.3.2021., градоначелник 
доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 

„Услуге праћења медијских објава 
у штампаним, електронским и web 
медијима (прес клипинг)“, путем 

директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Услуге праћења медијских објава у 
штампаним, електронским и web медијима 

(прес клипинг)“, путем поступка директног 
споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог ПДВ-а износи 4.200,00 КМ (словима: че-
тири хиљаде двјесто конвертибилних марака) 
без ПДВ-а.

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

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Кабине-
та градоначелника Градске управе Добој бр. 
02-022-1-240/21 од 26.3.2021.

Члан 5.

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 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: 06-404-1-124/21.  
Добој, 5. 4. 2021. 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. 04/30-1-416/21 од 05.4.2021., 
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 
„Извођење радова на изградњи 
водоводног и канализационог 

прикључка  и септичке јаме за 
корисника пројекта УНДП-а 

„Опоравак од поплава и клизишта) 
Билић Станислава из Пакленице 

Доње“, путем директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на изградњи водо-
водног и канализационог прикључка  и сеп-
тичке јаме за корисника пројекта УНДП-а 
„Опоравак од поплава и клизишта) Билић Ста-
нислава из Пакленице Доње“, путем поступка 
директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 5.981,00 КМ (словима: 
пет хиљада деветсто осамдесет једна конвер-
тибилна марка) без ПДВ-а.

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добој  и теретиће буџет-
ску позицију 415 200, подекономски код 150 
049.

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 Градске 
управе Добој бр. 04/30-1-416/21 од 05.4.2021.

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: 06-404-1-126/21.  
Добој, 7. 4. 2021. 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 Кабине-
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та градоначелника Градске управе Добој бр. 
02-022-1-280/21 од 13.4.2021., градоначелник, 
доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 
– „Набавка свијетлеће рекламе 

са алуминијским профилом, 
подконструкцијом и LED расвјетом“, 

путем директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Набавка свијетлеће рекламе са алуми-
нијским профилом, подконструкцијом и LED 
расвјетом“, путем поступка директног спора-
зума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 2.900,00 КМ (словима: 
двије хиљаде деветсто конвертибилних мара-
ка) без ПДВ-а.

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

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Кабине-
та градоначелника Градске управе Добој бр. 
02-022-1-280/21 од 13.4.2021.

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: 06-404-1-135/21.  
Добој, 14. 4. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 18. став 
(1) и члана 25. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник  БиХ“  бр. 39/14), а по-
ступајући по Захтјеву Одјељења за финансије 
Градске управе Добој број 06-403-186/21 од 
15.4.2021. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 

– „Извођење радова на рушењу 
постојећег и изградњи новог 

Административног центра Градске 
управе Добој“, путем отвореног 

поступка јавне набавке 

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне 
набавке – „Извођење радова на рушењу по-
стојећег и изградњи новог Административног 
центра Градске управе Добој“ путем отворе-
ног поступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 24.404.000,00 КМ (слови-
ма: двадесет четири милиона четристо четири 
хиљаде конвертибилних марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града и теретиће буџетску пози-
цију 511 100.
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Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем отворе-
ног поступка са међународном објавом, а по-
ступак јавне набавке  провести ће се у складу 
са Законом о јавним набавкама БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев 
Одјељења за финансије Градске управе Добој 
број 06-403-186/21 од 15.4.2021.

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 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: 06-404-1-139/21.  
Добој, 16. 4. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

Број: 06/404-1-140/21.
Добој, 16.4 2021.
На основу члана 18. став (1), члана 90. За-

кона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ бр. 39/14),  Правилника о поступку ди-
ректног споразума („Службени гласник БиХ“ 

бр. 90/14), Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник Града Добој“ 
бр. 2/15), а  поступајући по Захтјеву Oдјељења 
за цивилну заштиту Градске управе Добој бр. 
016-81-20-52/20 од 13.4.2021., градоначелник, 
доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 

– „Извођење радова на санацији 
клизишта изнад потпорног зида у 

Липцу“, путем директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке – „Извођење радова на санацији 
клизишта изнад потпорног зида у Липцу“ пу-
тем поступка директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 5.550,00 КМ (словима: 
петхиљадапетстопедесетконвертибилнихма-
рака) без ПДВ-а.

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добој у 2021. и теретиће 
буџетску позицију 412 500.                             

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења 
за цивилну заштиту Градске управе Добој бр. 
016-81-20-52/20 од 13.4.2021.

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 
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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: 06-404-1-140/21.  
Добој, 16. 4. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 47. Закона о уређењу прос-
тора и грађењу (“Службени гласник Републике 
Српске’’ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 
59. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 
члана 77. Статута Града Добој (“Службени 
гласник Града Добој”’, бр. 1/17) и тачке 10. 
Одлуке о приступању измјени дијела регула-
ционог плана „Доњи град“ Добој – ревизија, 
блок 8. (“Службени гласник Града Добој” бр. 
10/19 ), те Одлуке о измјени и допуни одлу-
ке о приступању измјени дијела регулационог 
плана „Доњи град“ Добој-ревизија, блок 8. 
(“Службени гласник Града Добој” бр. 8/20 ),  
на приједлог  Одјељења за просторно уређење 
Градске управе Града Добој, Градоначелник 
Града Добој, доноси 

З А К Љ У Ч А К  
о утврђивању Приједлога измјене 
дијела Регулационог плана „Доњи 

град“ Добој – ревизија, блок 8.

(1) Утврђује се Приједлога измјене дијела 
регулационог плана „Доњи град“ Добој – ре-
визија, блок 8. (у даљем тексту: Приједлог).

(2) Након излагања Нацрта плана на јавном 
увиду одржана је јавна расправа коју је орга-
низовао носилац припреме Плана (Одјељење 
за просторно уређење Добој) на којој је раз-
матран Нацрт предетног планског акта и 
примједбе и мишљења позваних представника 
инфраструктурних организација.

(3) Носилац израде Плана размотрио је 
примједбе и приједлоге исказане на јав-
ном увиду и на јавној расправи, те доставио 
Приједлог Плана носиоцу припреме ради ут-
врђивања Приједлога.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-582/21.  
Добој, 12. 4. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 47. Закона о уређењу прос-
тора и грађењу („Сл.гл.Републике Српске“ бр. 
40/12, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 59. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,бр. 97/16 о 36/19), члана 
77. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“бр. 1/17) и тачке 10. Одлуке о 
приступању измјени дијела Регулационог пла-
на „Центар“ Добој- ревизија (блок 4), („Служ-
бени гласник Града Добој“ бр. 2/20) на пријед-
лог Одјељења за просторно уређење Градске 
управе Града Добој, Градоначелник Града До-
бој, доноси

ЗАКЉУЧАК  
о утврђивању Приједлога измјене 

дијела Регулационог плана „Центар“  
Добој- ревизија (блок 4)

(1) Утврђује се Приједлог измјене дијела 
Регулационог плана „Центар“ Добој- ревизија 
(блок 4), (у даљем тексту: Приједлог).

(2) Након излагања Нацрта плана на јавном 
увиду одржана је јавна расправа коју је орга-
низовао носилац припреме Плана ( Одјељење 
за просторно уређење Града Добој ) на којој је 
разматран Нацрт предметног планског акта и 
примједбе и мишљења позваних представника 
инфраструктурних организација.

(3) Носилац израде Плана размотрио је 
примједбе и приједлоге исказане на јав-
ном увиду и на јавној расправи, те доставио 
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Приједлог Плана носиоцу припреме ради ут-
врђивања Приједлога.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-616/21.  
Добој, 13. 4. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана  82. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“, бр.97/16 и 36/19) и члана 77. Статута Гра-
да Добој („Службени гласник Града Добој“, 
број 1/17), Градоначелник Града Добој, доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању комисије  за 

утврђивање листе подносилаца 
који испуњавају услове за добијање 

новчане помоћи

I

На основу тачке 4. јавног позива Министар-
ства рада и борачко инвалидске заштите број 
16-03/2.1-56-266/21, од 30. 03. 2021. године, 
именује се комисија у саставу:

1. Небојша Смиљанић, шеф Одсјека за со-
цијалну заштиту у Одјељењу за борачко инва-
лидску заштиту, предсједник комисије,     

2. Перо Тубић, Представник градске борач-
ке организације, члан и

3. Жељко Биланџић , представник удружења 
„Ветерани Републике Српске“, члан

II

Задатак комисије из тачке 1. овог рјешења 
је да у року од 30 дана од окончања јавног по-
зива за подношење захтјева за новчану помоћ 
социјално угроженим незапосленим борци-
ма Одбрамбено отаџбинског рата Републике 
Српске од прве до пете категорије, размотри 
захтјеве и достављену документацију и утврди 
листу подносилаца захтјева који испуњавају 
услове за добијање новчане помоћи и листу 
подносилаца захтјева чији су захтјеви непот-
пуни , неблаговремени или неосновани.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-626/21.  
Добој, 19. 4. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.
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На основу члана 86, став 3, Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службе-

ни гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 59. став 1 тачка 10. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19 ) Планa одбране од по-
плава  у Републици Српској у 2021. години, Владе Републике Српске („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 4/21”) и члана 60. став 10. Статута Града Добој („Службени гласник Града 
Добој“, број: 1/17)  градоначелник Града Добој, доноси

 ПЛАН ОДБРАНЕ  
ОД ПОПЛАВА У ГРАДУ ДОБОЈ  

У 2021. ГОДИНИ

 План  садржи : 
Увод - Извод из процјене угрожености 
I  План рада градског Штаба за ванредне ситуације Града  Добој, на спровођењу превентивних 

и оперативних   мјера заштите и спасавања од поплава у 2021. години
II  План оперативног спровођења   Плана   активности   са   плановима ангажовања и активног 

учествовања , као и ажурни прегледи свих субјеката од непосредног значаја за заштиту и спаса-
вање на подручју града

III  Анализу стања  опремљености  и  обучености  субјеката  од  значаја  за заштиту и спаса-
вање од поплава, а све с циљем правовремене припреме за спровођење планираних задатака

IV Aнализу реализације закључених уговора са привредним друштвима и другим правним 
лицима

V Финансијски план Града Добој за спровођење задатака из области заштите и спасавања од 
поплава.

Увод - Извод из процјене угрожености
Поплаве, ширег дијела територије Града Добој, углавном могу проузроковати ријеке: Босна, 

Спреча, Усора, Руданка  и Лукавица. На овом сливном подручју, најзначајнија бујична подручја 
су смјештена у приобалном појасу, од Шеварлија до Кожуха, са десне стране ријеке Босне и  од 
Добоја  до Подновља, са лијеве стране ријеке Босне. Водостаји у појединим коритима ријека и 
њихових  притока, промјенљиве су вриједности и зависе од годишњих доба и количине падавина. 

Критичне тачке угрожености градског  подручја:

Прва критична тачка – локација
При великом водостају ријеке Босне, на коти од 4,80 m, мјереној на водомјерној летви, ства-

ра се успор току потока Лијешањ чиме се може  изазвати плављење  дијела МЗ Усоре и цијелог 
градског подручја до Прецрпне станице у Лукама. Међутим, регулацијом  дијела потока Лијешањ 
урађен је одбрамбени зид висине 2.5 метара и редовним чишћењем  комплетног канала  потока 
Лијешањ, знатно су смањене могућности плављења наведеног подручја.

Друга критична тачка - локација
Код водостаја ријеке Босне на коти + 6,00 m, када је доток воде већи него што може протећи 

њеним коритом, долази до прелијевања одбрамбеног насипа. Водени талас  прелијева одбрамбе-
ни насип, који је уједно и магистрални пут М-17, дужине 4.150 m, од Прецрпне станице до ушћа 
ријеке Усоре у ријеку Босну. У дужини од 3.200 m, долази до прелијевања одбрамбеног насипа 
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на релацији од пута који се спаја са магистралним путем М-17, а који води за МЗ Макљеновац, 
до трафо станице Електро Добој, затим од пута за скретање базенима Џунгла, са магистралног 
пута М-17 до Прецрпне станице на излазу из града, према МЗ Баре. Тада се вода брзо шири, са 
великом разорном моћи, плавећи насељено подручје МЗ Усора, Центар и Доњи град, при чему су 
угрожени људски животи и материјална добра у зони плавног таласа.

Од поплава, у мају 2014. године, Град Добој је у 2015. години урадио заштиту од прелијевања 
великих вода ријеке Босне преко одбрамбеног насипа, пута М-17, на дужини од 2.400 m на рела-
цији од  пута који се спаја са магистралним путем М-17, а који води за МЗ Макљеновац до трафо 
станице Електро Добој, од мобилних бетонских елемената за одбрану од поплава под називом 
(New Jersy елементи), чиме су знатно смањене могућности плављења МЗ Усора и градског прос-
тора. Током 2020. године извршено је чишћење комплетног корита потока Лијешањ, лијеве при-
токе ријеке Босне.Урађено је и  чишћењу дијела корита ријеке Лукавице(од стационаже до моста 
за Бешићи-Остојићи) гдје је очишћено корито ријеке Лукавице у дужини од 1.500 метара чиме је 
ријешен проблем изливања ријеке Лукавице у мјесту Бушлетић.

Трећа критична тачка-локација
Опасност од поплава представља и могући квар на Прецрпној станици градске канализације 

због интензивних падавина-кише, углавном у облику пљускова.  Воде које се сливају са окол-
них узвишења на градско подручје, изазивају плављење доњих етажа свих врста објеката, као и 
180 хектара земљишта. Треба напоменути да нема допунског извора снабдијевања електричном 
енергијом на Прецрпној станици што представља додатну опасност за поплаву.

Четврта критична тачка-локација
Код водостаја ријеке Босне +5,30 m и више, били би поплављени  објекти дуж канала зва-

ног „Шећеране“ на Усори, црпилиште градског водовода „Луке“ и црпилиште водовода „Бо-
санка,“ ради повратних вода ријеке Босне и неизграђене црпне станице на воденом кана-
лу. Исти водостај би имао поплавни учинак на објекту Градске топлане у Придјелу Доњем, 
(приземни дио кота 0) и објектима у низинском дијелу Пољица уз ушће ријеке Спрече у Бос
ну.                                                                                                                                                         

Угроженост ванградског подручја
Код водостаја ријеке Босне на +5,50, подручје Града Добој је  угрожено, ради неизграђених 

објеката за одбрану од поплава од високих вода ријека Босне, Усоре и Спрече. На коти од +6,00 
m водостаја ријеке Босне,  била би поплављена подручја  дуж ријеке Босне, појас од магистрал-
ног пута, на лијевој обали од регионалног пута   Маглај – Добој, Модрича, односно жељезничке 
пруге на десној обали ријеке Босне са обрадивим површинама, и инфраструктурним објекти-
ма у овом појасу, на подручју МЗ: Рјечица, Пакленица Доња, Трбук, Јабучић Поље, Шеварлије, 
Придјел Горњи, Придјел Доњи, Добој Нови, Пољице, Костајница, Грапска, Бушлетић, Осјечани,  
Кожухе, Баре, Буковица Велика, Буковица Мала, Чивчије Буковачке, Кладари, Јоховац, Которско, 
Буковац, Врандук, Ритешић, Мајевац и Подновље укупне површине око 3.000 хектара.

Дуж ријеке Спрече, посебно ради успора водама ријеке Босне, између магистралног пута за 
Тузлу, са мањим одступањем на десној обали ријеке Босне и жељезничке пруге за Тузлу, на лије-
вој обали, било би поплављено земљиште површине око 300 хектара са објектима на истом на 
подручју насеља : Пољице, Липац,  Суво Поље, Текућица и Бољанић.

Ради неизграђених насипа и  неуређених постојећих водних објеката, подручја:
 Буковица Велика:  ради лошег и недовољног профила пропуста на  магистралном путу    М-17 

и изграђене бране за снабдјевање водом рибњака, подручје често буде плављено водом  рије-
ке Руданке, те се вода излијева и наставља ток према МЗ Чивчије Буковичке. Подручје насеља 
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Станови и Љескове Воде: ради неодржавања корита ријеке Руданке те неодговарајућих профила 
пропуста на путним правцима овог подручја, посебно у подручју жељезничке станице Станови. 
На читавом правцу регионалног пута Добој Бања Лука, десна страна, затрпани канал у дужини 
од 300 до 400 m и сужење профила протока на излазном жељезничком блоку (направљен пут за 
путничке аутомбиле).

 - Процјена стања и степена ризика од поплава

Водомјерна летва Критеријум за проглашавање одбране од поплава

На ријеци Босни код 
Ветеринарске станице у 
МЗ Баре

Редовне Ванредне

+3,00 m +4,50 m

- дефинисање командног мјеста, у случају да је онемогућен приступ или потенцијално може 
бити отежан приступ сједишту Градске управе, командно мјесто измјешта се у просторије Ци-
вилне заштите (бивша зграда касарне Миљковац), или друге локације,  

-активирање система, успостављање и провјера система комуникације везе са руководиоцем 
одбране од поплава кога је именовао градоначелник Града по Плану заштите и спасавања од по-
плава Града Добој,

- израда листе приоритета дјеловања на заштити и спасавању од поплава,
-провјера спремности и увјежбаности јединица ЦЗ, Повјереника  за заштиту и спасавање у 

мјесним заједницама,
-провјера спремности и увјежбаности командира јединица и служби цивилне заштите опште 

и специјализоване намјене у поплавама,
- провјера спремности и увјежбаности специјализованих јединица привредних друштава и 

других правних лица за дјеловање у поплавама,
- провјера опреме и средстава за дјеловање у поплави,
- провјера средстава за осматрање, обавјештавање и узбуњивање,
- провјера система везе и односа са другим субјектима заштите и спасавања,
-провјера личне приправности код грађана и запослених, провјера спремности привредних 

друштава за учешће у изради одбрамбених насипа.

 Ванредна одбрана од поплава

Ванредну одбрану од поплава проглашава градоначелник Града Добоја, када водостај ријеке 
Босне достигне  границу од 4,50 m и има тенденцију даљњег пораста, или када то захтијевају 
други разлози (дуго трајање водостаја изнад границе редовне одбране).

Ванредна одбрана од поплава налаже активирање (мобилизацију) Штаба за ванредне ситуа-
ције Града Добој. Уводи се приправност привредним друштвима и другим правним лицима која 
посједују материјално-техничка средства, опрему и неопходно људство за одбрану и заштиту од 
поплава, информише се јавност о опасностима од поплаве и мјерама и задацима заштите и спа-
савања које требају да се предузму, врши се непрекидно праћење стања одбрамбених насипа и 
објеката и негативних појава на њима.

Када водостај ријеке Босне нарасте изнад границе ванредне одбране од поплава и достигне 
висину од 4,80 m , врши се одбрана од поплава на одређеним локацијама (поток Лијешањ и МЗ 
Баре), позивају (мобилишу), се привредна друштва и друга правна лица са којима је потписан 
уговор о ангажовању за потребе цивилне заштите  ради израде привременог одбрамбеног насипа. 
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Врши се хитно затварање 6 (шест) отвора/улаза уклапањем 9 (девет) постојећих елемената „New 
Jersy“, како би се ојачао одбрамбени зид који је постављен дуж магистралног пута М-17.

Даљим порастом водостаја рјеке Босне, када водостај достигне висину од 5,30 m, предузимају 
се све мјере и радње у циљу заштите од поплава, врши се одбрана од поплава

мобилизацијом грађана, јединица цивилне заштите, повјереника заштите и спасавања и дру-
гих органа и организација у спровођењу задатака заштите и спасавања од поплава. 

На водостају од 5,50 m, Штаб за ванредне ситуације Града Добој, наређује спуштање уставе 
и затварање канала, (Шећерана) на локацији  код бивше Босанке. Градоначелник Града Добој 
проглашава ванредну ситуацију и стање елементарне непогоде и друге несреће на подручју Града 
Добој.

Ванредна ситуација подразумјева изградњу локализованих насипа, евакуацију и збрињавање 
грађана са угрожених подручја, и друге активности предвиђене планским документима и наста-
лом опасном  ситуацијом на терену.

I  План рада градског Штаба за ванредне ситуације Града Добој, на спровођењу 
превентивних и оперативних   мјера заштите и спасавања од поплава у 2021. години                                                          

А)  Спровођење мјера  превентивног дјеловања

1. Одржати сједницу градског Штаба за ванредне ситуације Града  Добој са субјектима од зна-
чаја за спровођење превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од поплава на којој 
ће се усвојити:

- План рада Штаба за ванредне ситуације на спровођењу превентивних и оперативних мјера 
заштите и спасавања од поплава у 2021. години ,

- План оперативног спровођења   Плана   активности   са   плановима ангажовања и активног 
учествовања , као и ажурни прегледи свих субјеката од непосредног значаја за заштиту и спаса-
вање на подручју Града  Добој,

- Анализу стања  опремљености  и  обучености  субјеката  од  значаја  за заштиту и спасавање 
од поплава, а све с циљем правовремене припреме за спровођење планираних задатака,

- Aнализу реализације закључених уговора са привредним друштвима и другим правним ли-
цима,и 

- Финансијски план Града Добој за спровођење задатака из области заштите и спасавања од 
поплава.

Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације Града Добој и Одјељење за цивилну 
заштиту Града Добој

Учесници: Субјекти за заштиту и спасавање од поплава

Рок: 30.март.2021.године

2. Успоставити ефикасан систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања, вршењем сталног 
праћења водостаја ријека на подручју Града Добој, а усљед повећаног ризика од поплава у наред-
ном периоду.

Извршилац задатка:  Град Добој, Одјељење за цивилну заштиту Града Добој, ЈУ“Воде 
Српске“
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Учесници:
РУ за цивилну заштиту ПО Добој ,Оперативно комуникативни 
центар, А.Д. „Водовод“ Добој, РХМЗ, Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности

Рок: Стални задатак

3. Извршити инспекцијски преглед водозаштитних објеката, као и  осталих водних објеката 
и система који могу имати утицаја на безбједност људи и материјалних добара у случају вели-
ких и бујичних поплава, а којима газдује Град Добој, правна или физичка лица (Закон о водама 
Републике Српске, члан 15. и 16., „Службени гласник Републике Српске“ број 50/06 и 121/12) и 
наложити мјере за њихово одржавање.

Извршилац задатка: Град Добој,Одјељење за инспекцијске послове Града Добој

Учесници: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Oдјељење за 
стамбено-комуналне послове

Рок: 30.април.2021.године

4. Упознати становништво с могућим поплавама и њиховим посљедицама, те о томе вршити 
благовремено обавјештавање, путем средстава јавног информисања и непосредно на терену, про-
мовисати кратки број 121 за хитне интервенције.

Извршилац задатка:  Град Добој, Одјељење за цивилну заштиту Града Добој

Учесници:
РУ Цивилне заштите подручно одјељење у Добоју, Оперативно 
комуникацијски центар, Црвени крст Добој,представници 
удружења,клубова,владиних и невладиних организација

Рок: Стални задатак

Б) Спровођење мјера одговора
Спровођење мјера одговора, односно оперативних мјера и задатака у заштити и спасавању 

од поплава, врши се по Плану заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће за 
Град Добој - Плану хитног поступања и по овом Плану при чему руководећу улогу има Градски 
штаб за ванредне ситуације. 

5. Када надлежни орган, у ситуацијама непосредне опасности од поплава, донесе одлуку о 
поступању по мјерама из Плана приправности, или нареди предузимање неопходних оператив-
них мјера заштите и спасавања, градски Штаб за ванредне ситуације Града Добој ће свакодневно 
достављати редовне извјештаје о стању на угроженом подручју и предузетим мјерама.

Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације Града Добој и Одјељење за цивилну 
заштиту Града Добој,

Учесници: Град Добој , РУ за цивилну заштиту ПО Добој,оперативно 
комуникацијски центар,ЈУ „Воде Српске“,А.Д.“Водовод Добој“

Рок: По потреби

6. У ситуацијама непосредне опасности од поплаве, са тенденцијом даљег пораста водостаја, 
доношење Наредбе о обавјештавању и узбуњивању и давање упутстава за  поступање и дјело-
вање. 
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Извршилац задатка: Градоначелник, Штаб за ванредне ситуације Града Добој  

Учесници: Оперативно комуникативни центар, Одјељење за цивилну заштиту 
Града Добој, медији, ПУ Добој, Телеком Српске, Мтел

Рок: По потреби

7. Информисање грађана о насталој ситуацији, мјерама које се предузимају, као и давање упут-
става и саопштења грађанима и другим субјектима о даљем поступању и дјеловању.

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације Града Добој, Одјељење за 
цивилну заштиту Града Добој,

Учесници: Оперативно комуникативни центар, средства информисања

Рок: У току елементарне непогоде и друге несреће

8. Доношење наредбе о мобилизацији и мобилизација планираних људских и материјално-тех-
ничких капацитета Града Добој  за  заштиту  и спасавању од поплава.

Извршилац задатка: Градоначелник, Штаб за ванредне ситуације Града Добој , 

Учесници: Чланови Штаба за ванредне ситуације,снаге и субјекти по плану 
мобилизације, Одјељење за цивилну заштиту Града Добој,

Рок: По процјени

9. Доношење Наредбе о евакуацији и збрињавању, организација и провођење евакуације и 
збрињавања становништва по приоритетима и сачињавање спискова евакуисаног становништва 
са подручја угроженим поплавама.

Извршилац задатка: Градоначелник, Штаб за ванредне ситуације Града Добој, 

Учесници:
Чланови штаба за ванредне ситуације Града Добој,  Одјељење за 
цивилну заштиту Града Добој,Центар за социјални рад, Црвени 
крст,субјекти који располажу са смјештајним капацитетима

Рок: Током елементарне непогоде

10. Наређење о употреби снага за заштиту и спасавање, средстава помоћи и других средстава 
која ће се користити у заштити и спасавању од поплава у ванредним ситуацијама на угроженим 
подручјима Града Добој. 

Извршилац задатка: Градоначелник, Штаб за ванредне ситуације Града Добој,  

Учесници: Чланови штаба за ванредне ситуације Града Добој,  Одјељење за 
цивилну заштиту Града Добој,

Рок: Током елементарне непогоде

11. У ванредним приликама, када заштита и спасавање од поплава превазилази могућности 
одговора ангажованих капацитета Града, упутити захтјев Републичкој управи цивилне заштите 
и Републичком штабу за ванредне ситуације за пружање  додатне помоћи у вршењу евакуације и 
збрињавање угрожених и болесних, снабдијевања храном, лијековима и др. потребама угроженог 
становништва.
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Извршилац задатка:  Град Добој, Штаб за ванредне ситуације Града Добој 

Учесници:
Чланови штаба за ванредне ситуације Града Добој , Одјељење за 
цивилну заштиту Града Добој, РУЦЗ, Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности Града  Добој

Рок: У складу са процјеном ситуације

12. У ванредним ситуацијама обезбиједити организован прихват оперативних снага и сред-
става помоћи, упућених на погођено подручје, упознавање истих са тренутном ситуацијом и 
одређивање задатака које ће проводити.

Извршилац задатка:  Град Добој,Штаб за ванредне ситуације Града Добој 

Учесници: Чланови штаба за ванредне ситуације Града Добој и Одјељење за 
цивилну заштиту Града Добој

Рок: У складу са процјеном ситуације

13. Организација пријема, смјештаја и расподјеле свих врста помоћи укључујући и међуна-
родну помоћ.

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације Града Добој, 

Учесници: Чланови Штаба за ванредне ситуације Града Добој , Одјељење за 
цивилну заштиту Града Добој

Рок: У складу са процјеном ситуације

14. Достављање, Подручном одјељењу-Републичке управе цивилне заштите, редовних и ван-
редних информација за вријеме елементарне непогоде, о ситуацији на терену, мјерама које се 
предузимају, ангажованим снагама и приједлогом мјера, као и израда анализе предузетих мјера 
прије, за вријеме трајања и након престанка ванредне ситуације са приједлогом мјера за уна-
пређење система заштите и спасавања од поплава. 

Извршилац задатка: Град Добој,Штаб за ванредне ситуације Града Добој

Учесници: Субјекти који имају обавезу из овог плана,  Одјељење за цивилну 
заштиту Града Добој,ЈУ „Воде Српске“

Рок: У току елементарне непогоде

15. Процјена насталих штета и предузимању мјера на санирању посљедица и опоравку од 
елементарне непогоде и пружања помоћи угроженима у складу са могућностима Града Добој.

Извршилац задатка:  Град Добој, Штаб за ванредне ситуације Града Добој 

Учесници:
Чланови  Штаба за ванредне ситуације,  Градска управа -надлежна 
одјељења и службе, Одјељење за цивилну заштиту Града 
Добој,грађани,привредна друштва и друга правна лица

Рок: У складу са процјеном ситуације
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II  План оперативног спровођења Плана   активности   са   плановима ангажовања и 

активног учествовања, као и ажурни прегледи свих субјеката од непосредног значаја за 
заштиту и спасавање на подручју града

А)  Спровођење превентивних мјера

16. Извршити инспекцијски преглед водозаштитних објеката, као и  осталих водних објеката 
и система који могу имати утицаја на безбједност људи и материјалних добара у случају великих 
и бујичних поплава, а којима газдује Град Добој, правна или физичка лица и наложити мјере за 
њихово одржавање.

Извршилац задатка: Град Добој,Одјељење за инспекцијске послове Града Добој

Учесници: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Oдјељење за 
стамбено-комуналне послове

Рок: 30.април.2021.

17. Извршити чишћење шахтова, канала и корита свих бујичних водотока на подручју Града 
Добој

Извршилац задатка: Град Добој ,Одјељење за стамбено-комуналне послове, Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности  Града Добој

Учесници: Одјељење за послове комуналне полиције, ангажована привредна  
друштва 

Рок: Стални задатак

18. У циљу превентивног дјеловања односно смањења ризика од поплава у годишњим и 
дугорочним плановима планирати финансијска средства потребна за санацију и одржавање по-
стојећих, односно изградњу нових водозаштитних објеката.

Извршилац задатка:  Града Добој , Одјељење за цивилну заштиту Града Добој,

Учесници: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности , Одјељење за 
финансије Града Добој,

Рок: Сталан  задатак

19. Спријечити неконтролисано одлагање смећа као и непланску експлоатацију шљунка.

Извршилац задатка: Град Добој ,Одјељење за инспекцијске послове, Одјељење за послове 
комуналне полиције Града Добој

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту, Одјељење за послове комуналне 
полиције , Одјељење за стамбено-комуналне послове Града Добој

Рок: Сталан  задатак

20. Спријечити изградњу стамбених и др. објеката на критичном небрањеном подручју.

Извршилац задатка: Град Добој, Одјељење за инспекцијске послове, Одјељење за послове 
комуналне полиције Града Добој
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Учесници: Одјељење за просторно уређење Града Добој,ЈУ „Воде Српске“

Рок: Сталан  задатак

 Б) Спровођење мјера одговора

Редовна одбрана од поплава наступа када водостај ријеке Босне достигне  границу од 3,00m.
21. Увођење обавезног дежурства  и непрекидно праћење водостаја ријеке Босне када водостај  

достигне  границу од 3,00 m, као и осматрања и праћење стања одбрамбених насипа и интензив-
на координација  са савјетима мјесних заједница на угроженим подручјима, органима и служба-
ма сусједних општина.

Извршилац задатка:  Град Добој, Одјељење за цивилну заштиту  Града Добоја

Учесници:
Субјекти заштите и спашавања ,повјереници у МЗ, Одјељење за 
стамбено комуналне послове Града Добој, Привредна друштва,јавне 
установе и друга правна лица, 

Рок: Хитно када је водостај Босне  +3 m

У фази редовне одбране од поплава,Одјељење за стамбено комуналне послове Града Добој, 
организује  рад прецрпне станице пуним капацитетом. Након што се утврди  да водостај има тен-
денцију даљњег пораста, градоначелник уводи приправност Штабу за ванредне ситуације Града 
Добој.

22. Припрема и доношење наредбе за поступање по Плану приправности.

Извршилац задатка:  Градоначелник

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту  Града Добој, субјекти који имају 
обавезу са планом приправности

Рок: У складу са планом приправности

23. Активирање Штаба за ванредне ситуације Града Добој

Извршилац задатка:  Градоначелник

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту, чланови Штаба  за ванредне 
ситуације Града Добој

Рок: У складу са планом приправности

24. Проглашење ванредне ситуације на подручју Града Добој

Извршилац задатка:  Градоначелник,

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту, чланови Штаба  за ванредне 
ситуације Града Добој

Рок: У складу са процјеном ситуације

25. Доношење Наредбе о активирању оперативно-комуникативног центра Града Добој по на-
ређењу мјера приправности односно проглашењу ванредне ситуације.
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Извршилац задатка:  Градоначелник, 

Учесници:  Чланови Штаба  за ванредне ситуације Града Добој, Одјељење за 
цивилну заштиту

Рок: У складу са процјеном ситуације

26. Провођење мјера и задатака заштите и спасавања и пружања помоћи угроженом ста-
новништву на поплављеним подручјима Града Добој: ојачавање постојећих и подизање нових 
привремених насипа; вршење евакуације и збрињавања становништва,стоке и материјалних 
добара, достављање пакета хране, воде, хигијене, лијекова и других потреба угроженом ста-
новништву, спровођење хигијенско-епидемиолошких и здравствених мјера заштите на угроже-
ном подручју.

Извршиоци задатка: Град Добој,  Штаб за ванредне ситуације Града Добој,Одјељење за 
цивилну заштиту Града Добој

Учесници:

 Градски Штаб за ванредне ситуације Града Добој, Градска управа-
надлежна одјељења и службе, Градска организација црвеног 
крста, Специјализована Јединица за спасавање на води  и под 
водом, Територијална ватрогасна јединица Добој, Здравствене 
екипе ХЕС Дома здравља, Привредна друштва и др. правна 
лица од значаја за заштиту и спасавање у Граду, Јединице опште 
намјене, грађани,ЈЗУ Институт за јавно здравство,РУЦЗ,Центар за 
социјални рад,Повјереници МЗ,Ветеринарска станица,Одјељење 
за пољопривреду

Рок: У складу са процјеном ситуације

В) Спровођење мјера опоравка 

27. Вршење процјене насталих штета од поплава на подручју Града Добој.

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације Града Добој

Учесници: Чланови Штаба за ванредне ситуације Града Добој, Одјељење за 
цивилну заштиту Града Добој и надлежна одјељења

Рок: У складу са процјеном ситуације

28. Провођење мјера санације посљедица и опоравка од елементарне непогоде и пружање 
помоћи угроженима.

Извршилац задатка: Град Добој, привредна друштва и друга правна лица из области 
комуналне,здравствене , ветеринарске и друге области

Учесници: Угрожени субјекти  , Одјељење за цивилну заштиту Града Добој

Рок: У складу са процјеном ситуације
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III Анализа стања опремљености и обучености

Током протекле године стање опремљености цивилне заштите је дјелимично побољшано. 
Планиране обуке и вјежбе, Специјализоване јединице за спасавање на води и под водом, су  реа-
лизоване. Одјељење за  цивилну заштиту, од опреме за заштиту и спасавање од поплава, распола-
же укупно са једним моторним  чамцем, два рафтинг чамца, 70 прслука за спасавање на води, 8 
комада специјалних водонепропусних одијела за наведену Јединицу, 30 лопата, 20 комада ручних 
колица, 50.000 врећа за пијесак и новом машином за пуњење џакова пијеском. Такође, Одјељење 
посједује и 6 моторола које се редовно допуњавају и одржавају у исправном стању,10 моторних 
прскалица које се користе за дезинфекцију.

Сва  јавна предузећа, привредни субјекти, јединице цивилне заштите, повјереници заштите и 
спасавања као и грађани  на територији града, дужни су да поступају по Плану за поступање у 
случају непосредне опасности од елементарне непогоде и друге несреће и по наредби Штаба за 
ванредне ситуације о употреби снага за заштиту и спасавање, средстава помоћи и других сред-
става која се користе у ванредним ситуацијама, на основу члан 45. д),  Закона о заштити и спа-
савању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17). 

IV Aнализа реализације закључених уговора са привредним друштвима и другим 
правним лицима

Одредбом члана 23., у вези са чланом 61. Закона о заштити и спасавању у ванредним си-
туацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), прописане су обавезе 
привредних друштава и других правних лица из области заштите и спасавања у ванредним си-
туацијама, а чланом 118. истог закона, прописано је да градоначелник Града закључује уговор са 
привредним друштвима и другим правним лицима о ангажовању на спровођењу мјера и задатака 
заштите и спасавања за потребе града Добој у ванредним ситуацијама.

 V Финансијски план

Финансијска средства потребна за организовање, спровођење и унапређење мјера заштите по-
плава, као и учешће  правних лица и других институција, обезбиједиће се у складу са  прописима 
из ове области (Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама и подзаконским актима). 

Завршне одредбе

Овај План ступа на снагу  даном  доношења, a биће објављен у „Службеном гласнику Града 
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-511/21.  
Добој, 25. 3. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.
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На основу члана 90. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени глас-

ник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), члана 59. став 1 тачка 10.Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19 ),Плана активности у припре-
ми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору 
у Републици Српској у 2021. години, Владе Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број  4/21), и члана 60. став 10. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 
број: 1/17)  градоначелник Града Добој, доноси

П Л А Н 
АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И 
СПАСАВАЊА ОД ШУМСКИХ И ДРУГИХ ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ 

ПРОСТОРУ У ГРАДУ ДОБОЈУ У 2021. ГОДИНИ

 План  садржи : 
Увод- Извод из процјене угрожености 
I. План рада  градског   Штаба за ванредне ситуације Града Добој, на спровођењу превен-

тивних и оперативних   мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном 
простору у 2021. години.

II .  План   оперативног   спровођења   Плана   активности   са   плановима ангажовања и акти-
вног учествовања.

III .   Анализу стања  опремљености  и  обучености  субјеката  од  значаја  за заштиту и спаса-
вање од пожара.

IV .  Aнализу реализације закључених уговора са привредним друштвима и другим правним 
лицима

V Финансијски план Града Добој за спровођење задатака из области заштите и спасавања од 
пожара.

Увод- Извод из процјене угрожености 
Фреквентност појаве шумских пожара (годишња, мјесечна, дневна) и узроци настанка шум-

ских пожара: 
Пожари отвореног простора интензивније се јављају у два период и то: период пред вегета-

цију- март и период исушивања вегетације – крај љета, јул, август и прва половина септембра. 
Све шуме,  на подручју Града Добој, су угрожене пожаром, јер у љетним мјесецима нема честих 
и већих падавина (релативна влажност ваздуха је мала), а количине и врста горивог материјала 
управо су такве да је опасност од пожара стална. Угроженост шума од пожара је нарочито велика 
у вријеме сушних периода када је гориви материал свуда присутан и лако запаљив.

Узроци пожара могу бити природни  удар грома, сунчева топлота, из нехата и намјерно паљење, 
а узрочници намјерног паљења и нехата су људи  изводећи разне радове у шуми, варничење дале-
ководних и електро  каблова, неопрезни поступци са ватром, пушење, ложење ватре итд.

Процјена угрожености шума од шумског пожара
Степен угрожености од пожара одређује се у складу са следећим параметрима:
1) Вегетација,
2) Антропогени фактори,
3) Клима,
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4) Станиште,
5) Орографија,
6) Шумски ред и уређеност састојине
Утицај ових фактора изражава се збиром бодова.
У зависности од укупног броја бодова, шуме и шумско земљиште РС, према степену угроже-

ности од шумског пожара разврставају се у 5 група.

                           СТЕПЕН   УГРОЖЕНОСТИ БРОЈ БОДОВА

I Врло велика 480

II Велика 381-480

III Умјерена 281-380

IV Мала 150-280

V Врло мала 150

Шумска управа Добој

ПРИВРЕДНА ЈЕДИНИЦА
СТЕПЕН УГРОЖЕНОСТИ (ha)

I II III IV V

ОЗРЕН нема 1179,01 2705,81 372,85 нема

ПРЕСЛИЦА-ЈАБЛАНИЦА нема 1989,40 1983,62 54,33 нема

КРЊИН нема 853,99 1660,71 4403,62 нема

ТРЕБАВА-ЛУКАВИЦА нема 21,41 580,13 1452.13 нема

Напомена: Вучијак није обрађен јер припада ШУ Модрича и Дервента.
Извор података: Шумско газдинство Добој.

I  План рада градског Штаба за ванредне ситуације Града Добој на спровођењу 
превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на 

отвореном простору у 2021. години.

  А) Спровођење мјера превентивног дјеловања
1. Одржати сједницу градског Штаба за ванредне ситуације Града Добој  са субјектима од зна-

чаја за спровођење превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од пожара, на којој 
ће се усвојити:

а) План рада градског Штаба за ванредне ситуације Града Добој на спровођењу превентивних 
и оперативних мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору 
у 2021. години

б) План оперативног спровођења Плана активности са плановима ангажовања   и активног 
учествовања, као и ажурним прегледима свих субјеката од непосредног значаја за заштиту и спа-
савање на подручју Града Добоја.

в) Анализу стања опремљености и обучености субјеката од значаја за заштиту и спасавање од 
пожара.
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г)  Анализу реализације закључених уговора са привредним друштвима и другим правним 

лицима
д) Финансијски план Града Добој за спровођење задатака из ове области.

Извршиоц  задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације Града Добоја.

Учесници:
Одјељење за цивилну заштиту, Субјекти од значаја за 
спровођење превентивних и оперативних мјера заштите и 
спасавања од пожара

Рок: 15.март 2021.године

2. С овим Планом, путем медија, упознати ширу јавност, упозорити на опасности од пожара и 
поступању у случају појаве пожара, те континуирано подизати противпожарну културу и промо-
висати број за хитне ситуације „121“ и број ватрогасне службе „123”.

Извршиоц задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације Града Добоја.

Учесници:
Одјељење за цивилну заштиту, Територијална ватрогасна јединица 
Добој, средства јавног информисања, ПУ Добој, Шумско газдинство 
Добој, Одјељење за послове комуналне полиције

Рок:  Стални задатак.

3.  Одјељењe за пољопривреду доноси Одлуку о потребним агротехничким мјерама за уређење 
и одржавање пољопривредног земљишта за заштиту од пожара, као и доношење мјера зашти-
те од пожара које се морају предузимати у шумама у приватном власништву (чл. 26. Закона о 
пољопривредном земљишту „Сл. гласник Републике Српске“, бр. 93/06).

Извршиоц задатка:  Град Добој, Одјељење за пољопривреду  
Учесник: Одјељење за цибилну заштиту,ТВЈ Добој
Рок: 30. март 2021. године
4. Обезбиједити предуслове за достављање информација и извјештаја о стању угрожености 

и предузетим мјерама, Републичкој управи цивилне заштите, свакодневно када надлежни орган, 
усљед непосредне опасности од пожара, донесе одлуку о поступању по Плану приправности, 
или нареди предузимање потребних оперативних мјера заштите и спасавања.

Извршиоц задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације Града Добој.

Учесници: Чланови Штаба за ванредне ситуације Града Добој, Одјељење за 
цивилну заштиту, Територијална ватрогасна јединица Добој

Рок: 15.април 2021.године
5. Успоставити ефикасан систем осматрања,обавјештавања и узбуњивања на подручјима са 

повећаним ризиком од пожара.

Извршиоц задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације Града Добој

Учесници:
Одјељење за цивилну заштиту Града Добој,Одјељење за послове 
комуналне полиције,ТВЈ Добој,Шумско газдинство Добој, медији, 
ПУ Добој, повјереници  МЗ

Рок: 01.април 2021.године
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6. За вријеме пожарне сезоне, режим рада и дежурства, ускладиће се са индексом опасности 

од пожара. Координирати рад са другим органима и службама и предузимати потребне мјере у 
циљу правовременог обавјештавања о настанку пожара, као и провођењу потребних мјера у пру-
жању помоћи код гашења пожара.

Извршиоци задатка
 Град Добој , Одјељење за цивилну заштиту, Територијална 
ватрогасна јединица Добој , Шумско газдинство Добој, Штаб за 
ванредне ситуације,

Учесник:  Одјељење за цивилну заштиту, Територијална ватрогасна    
јединица  Добој,РУЦЗ, Шумско газдинство Добој,

Рок: По потреби

Б)  Спровођење мјера одговора

У случају повећане опасности од већих пожара и њихових посљедица, оперативне мјере 
заштите и спасавања од пожара на подручју Града Добој спроводиће се по Плану заштите и спа-
савања од елементарне непогоде и друге несреће Града Добој и овом Плану, при чему руководећу 
улогу има градски Штаб за ванредне ситуације.

7. Када се усљед опасности од пожара  донесе наредба о поступању по мјерама из Плана при-
правности и приступи провођењу неопходних оперативних мјера заштите и спасавања, вршиће 
се информисање грађана о насталој ситуацији, мјерама које се предузимају, као и давање упут-
става грађанима и другим субјектима о поступању.

Извршиоци задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације Града Добој, Одјељење за 
цивилну заштиту Града Добој

Учесници: Чланови Штаба за ванредне ситуације Града Добој, Одјељење за 
цивилну заштиту Града Добој, РУЦЗ, медији

Рок: У складу са Планом приправности и током трајања
опасности

8. Доношење Наредбе о узбуњивању и давање упутстава о поступању.

Извршиоци задатка: Градоначелник, Штаб за ванредне ситуације Града Добој

Учесници: Средства јавног информисања

Рок: У складу са процјеном ситуације, по плану узбуњивања

9. Доношење  Наредбе  о  мобилизацији  и  мобилизација  расположивих људских и материјал-
но-техничких капацитета Града Добоја.

Извршиоци задатка: Градоначелник, Штаб за ванредне ситуације Града Добој

Учесник: Чланови штаба за ванредне ситуације  Града Добој, Одјељење за 
цивилну заштиту Града Добој

Рок: У складу са Планом мобилизације

10. Доношење Наредбе о евакуацији, организација евакуације и збрињавања угроженог ста-
новништва.
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Извршиоци задатка: Градоначелник, Штаб за ванредне ситуације Града Добој

Учесници:
Чланови Штаба за ванредне ситуације Града Добој, Одјељење за 
цивилну заштиту, Црвени крст, правна лица,
Повјереници цивилне заштите на угроженим пордучјима 

Рок: У складу са Планом евакуације и збрињавања

11. Наређење употребе снага за заштиту и спасавање, средства за помоћ и др. средства која се 
користе у заштити и спасавању од пожара у ванредним ситуацијама на угроженим подручјима 
Града Добој.

Извршиоц задатка:  Штаб за ванредне ситуације Града Добој.

Учесници:
Одјељење за цивилну заштиту; Територијална ватрогасна 
јединица Добој, субјекти од значаја за заштиту и спасавање у 
граду, 

Рок: У складу са процјеном ситуације и Плану хитног
поступања.

12. У најсложенијим ситуацијама, када су директно угрожена насеља и животи људи и када су 
исцрпљени капацитети града,  тражиће се од Републичке управа цивилне заштите ангажовање 
тимова, сусједних општина, Владе Републике Српске и ОС БиХ.

Извршиоци задатка:  Градоначелник, Штаб за ванредне ситуације Града Добој

Учесници: Републички Штаб за ванредне ситуације, РУ за цивилну заштиту, 
привредни субјекти

Рок: У складу са са процјеном ситуације

14. Организација, припрема смјештаја и расподјеле свих врста помоћи укључујући и међуна-
родну помоћ.

Извршиоц задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације Града Добој.

Учесници: Штаб за ванредне ситуације Града Добој, Одјељење за цивилну 
заштиту Града Добој

Рок: У складу са процјеном ситуације

15. Достављање Подручном одјељењу Републичке управе цивилне заштите, редовних и ван-
редних информација за вријеме елементарне непогоде о ситуацији на терену, мјерама које се 
предузимају, ангажованим снагама и приједлогом мјера.

Извршиоци задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације Града Добој., 

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту Града Добој,сви ангажовани 
субјекти по плану заштите и спасавања

Рок: У току елементарне непогоде и друге несреће
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В) Спровођење мјера опоравка

16. Процјена насталих штета и предузимању мјера на санирању посљедица и опоравку од 
елементарне непогоде и пружање помоћи угроженима у складу са могућностима Града Добоја.

Изврђшиоц задатка: Град Добој,  Штаб за ванредне ситуације Града Добoj,Шумско 
газдинство Добој

Учесници:
Чланови  Штаба за ванредне ситуације Града Добој, Градска 
управа – надлежна одјељења и службе
одјељења и службе

Рок: У складу са процјеном ситуације

II  План оперативног спровођења плана активности са плановима ангажовања и 
активног учествовања

А) Спровођење мјера превентивног дјеловања

17. Одржати радни састанак градоначелника са свим субјектима од значаја за заштиту и спа-
савање у циљу припреме, ангажовања и провођења мјера заштите од пожара.

Извршиоц задатка: Градоначелник , Одјељење за  цивилну заштиту Града Добој

Учесници:
Одјељење за послове комуналне полиције,Територијална 
ватрогасна јединица Добој, субјекти од значаја за заштиту и 
спасавање,Шумско газдинство Добој

Рок: 30.април  2021.године.

18. Формирати базу података водних капацитета (језера, шљункара, канала и др.водозахвата) 
за потребе гашења пожара на отвореном простору.

Изврђшиоц задатка: Град Добој, Одјељење за  цивилну заштиту Града Добој

Учесници: Одјељење за  цивилну заштиту Града Добој , Територијална 
ватрогасна јединица Добој , Шумско газдинство Добој

Рок: 30.април.2021.године

19. Извршити ажурирање Процјене угрожености и Плана цивилне заштите за заштиту   од   
пожара.   Извршити   анализу   стања   опремљености   и   обучености субјеката од значаја за 
заштиту и спашавање од пожара.

Извршиоц задатка: Град Добој, Одјељење за цивилну заштиту Града Добој

Учесник: Одјељење за цивилну заштиту Града Добој,Територијална 
ватрогасна јединица Добој, ДВД, Шумско газдинство Добој

Рок: 30. април 2021. године

20. Предузети потребне мјере на забрани стварања депонија и чишћењу истих на подручју 
Града Добој.

Извршиоци задатка: Град Добој, Одјељење за послове комуналне полиције Града 
Добој
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Учесници: Одјељење за  цивилну заштиту Града Добој, Одјељење за послове 
комуналне полиције Града Добој

Рок: Континуирано током сезоне пожара

21. Сачинити списак људи, возила и друге опреме који ће се, у случају пожара већих размјера, 
упутити као помоћ на подручје друге општине сходно Одлуци Градоначелника.

Извршиоци задатка:  Град Добој, Одјељење за цивилну заштиту Града Добој

Учесници: Територијална ватрогасна јединица Добој, ДВД

Рок: 15. март.2021.године

22. Током пожарне сезоне појачати осматрање и надзор шума, ниског растиња, усјева и грађе-
винских објеката којим пријети повећана опасност од настајања и ширења пожара.

Извршиоц задатка: Одјељење за цивилну заштиту Одјељење за послове комуналне 
полиције, Одјељење за инспекцијске послове

Учесници: Шумско газдинство Добој,посједници земљишта и објеката

Рок: По потреби

23. Организовати и провести обуку Јединица цивилне заштите опште намјене и  Добровољних 
ватрогасних друштава са Територијалном ватрогасном јединицом Добој. Припаднике Јединица 
цивилне заштите опште намјене и  Добровољних ватрогасних друштава , приликом извођења 
обуке, осигурати од посљедица несретног случаја као и код евентуалног ангажовању на гашењу 
пожара.

Извршиоц задатка: Град Добој, Одјељење за  цивилну заштиту Града Добој,ТВЈ

Учесник: Јединице  цивилне заштите Града Добој ,Територијална 
ватрогасна јединица Добој,3 ДВД

Рок: 30.април 2021. године

24. Извршити детаљну припрему и отклањање техничких недостатака на возилима и опреми 
потребној за гашење пожара.

Извршиоц задатка: Град Добој,Територијална ватрогасна јединица Добој

Учесник: Одјељење за  цивилну заштиту Града Добој, Територијална 
ватрогасна јединица Добој

Рок: 15. март.2021. године

25. Планирати набавку и извршити опремање Територијалне ватрогасне јединицеДобој, сред-
ствима прикупљеним у складу са одредбама члана 85. Закона о заштити од пожара ( “Сл.гласник 
Републике Српске бр.94/19).

Извршиоци задатка: Града Добој , Територијална ватрогасна јединица Добој

Учесници: Одјељење за  цивилну заштиту Града Добој, Територијална 
ватрогасна јединица Добој, РУЦЗ, Ватрогасни савез РС
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Рок: 15.март. 2021. године

26. Непосредно пред почетак жетвених радова, као и у периоду трајања жетвених радова, 
јуни-јули, налаже се инспекцији за заштиту од пожара и пољопривредној инспекцији да врше 
појачану контролу у циљу примјене законских прописа о мјерама заштите од пожара.

Извршиоци задатка: Град Добој, Одјељење за инспекцијске послове Града Добој

Учесници: Одјељење за  цивилну заштиту Града Добој, Одјељење за  послове 
комуналне полиције,Републичка инспекција за заштиту од пожара,

Рок: Јул 2021. године

27. У наредном временском периоду „прољеће-љето“, стриктно спроводити  Законске прописе 
о мјерама заштите од пожара које се односе на забрану ложења отворене ватре, паљења корова, 
смећа и др. материја на јавним и зеленим површинама, уништавање запаљивих материја и др.

Извршиоци задатка: Град Добој, Одјељење за послове комуналне полиције Града 
Добој, Одјељење за инспекцијске послове

Рок: Сталан задатак

28. Градска управа је обавезна да благовремено, путем Дома здравља и апотека, становништву 
у угроженом подручју обезбједи довољне количине лијекова и медицинских средстава за вријеме 
трајања евентуалне угрожености од пожара.

Извршиоци задатка: Град Добој, Одјељење за цивилну заштиту Града Добој, Дом   
здравља Добој

Учесници: Град Добој, Одјељење за цивилну заштиту Града Добој, Дом 
здравља Добој, Црвени крст Добој, апотеке

Рок: 30.април. 2021.године и према потреби

29. За вријеме повећане опасности од пожара на подручју Града Добоја, вршиће  се информи-
сање јавности о степену опасности, потребним мјерама, као и мјерама које сами грађани треба 
да предузимају у циљу смањења или отклањања опасности од пожара.

Извршиоци задатка: Град Добој, Територијална ватрогасна јединица Добој

Учесници:
Одјељење за  цивилну заштиту Града Добој, Територијална 
ватрогасна јединица Добој,Одјељење за послове комуналне 
полиције, РУЦЗ, ПУ Добој

Рок: У току трајања опасности

Б) Спровођење мјера одговора
У случају повећане/непосредне опасности од већих пожара и њихових посљедица, оперативне 

мјере заштите и спасавања од пожара на подручју Града, спроводиће се по Плану заштите и спа-
савања од елементарне непогоде и друге несреће и овом Плану, при чему руководећу улогу има 
Градски штаб за ванредне ситуације Града Добоја , док је носилац у извршавању оперативних 
мјера и задатака шумско газдинство Добој, Територијална ватрогасна јединица Добој и Одјељење 
за цивилну заштиту. У ванредним ситуацијама ангажују се и додатне снаге: Јединица цивилне 
заштите опште намјене и остале јединице и тимови који ће бити формирани од радно-способног 
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становништва са додатним средствима ангажованим од правних и физичких лица која посједују 
материјално-техничка средства која могу бити у служби заштите од пожара.

30. Припрема и доношење наредбе за поступање по Плану приправности а на основу процјене 
угрожености..

Извршиоц задатка: Градоначелник,Одјељење за цивилну заштиту Града Добој

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту града Добој и субјекти који имају  
обавезе у складу са Планом приправности

Рок: У складу са Планом приправности.

31. Обезбјеђење  континуираног  функционисања  веза,  водоснабдијевања  и снабдијевања 
електричном енеријом, без обзира на временске и друге услове.

Извршиоци задатка: Телеком Српске Р.Ј. Добој, З.П.Електро Добој, А.Д.Водовод 
Добој

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту Града Добој

Рок: Сталан задатак

32. Активирање градског Штаба за ванредне ситуације Града Добој.

Извршиоц задатка:  Градоначелник,

Учесници:  Чланови Штаба за ванредне ситуације Града Добој

Рок: У складу са процјеном ситуације.

33. Проглашење ванредне ситуације на подручју Града Добој.

Извршиоц задатка: Градоначелник ,

Учесници: Чланови Штаба за ванредне ситуације Града Добој

Рок: У складу са процјеном ситуације

34. Доношење Наредбе о активирању оперативно-комуникативног центра Града Добоју слу-
чају када је наређена приправности односно проглашена ванредна ситуација.

Извршиоц задатка: Градоначелник, 

Учесници: Чланови Штаба за ванредне ситуације Града Добој

Рок: У складу са процјеном ситуације

35. Провођење  мјера и  задатака цивилне заштите,  спасавања и  пружања помоћи угроженом 
становништву на подручјима Града Добоја, угроженим од пожара.

Према степену и обиму угрожености вршиће се интервенције и ангажовање снага:
У I степену ангажују се редовне снаге Територијалне ватрогасне јединице Добој, сходно опе-

ративном плану дјеловања на подручју Града Добоја.
У II степену, код повећаног обима угрожености, уколико редовне снаге нису у могућности да 

локализују пожар ангажују се додатне снаге: ДВД Добој, ДВД Которско и ДВД Осјечани, Једи-
нице цивилне заштите опште намјене и локално становништво.  
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У III највишем степену угрожености, уколико дође до великих пожара, а већ ангажоване снаге 

и средства нису у могућности да их локализују, тражи се додатна помоћ од сусједних општина, 
Републичке управе цивилне заштите, МУП-а Републике Српске и оружаних снага БиХ.

Извршиоци задатка:
 Град Добој,Штаб за ванредне ситуације Града Добој, Одјељење 
за  цивилну заштиту, 3 ДВД, Територијална ватрогасна јединица 
Добој, јединице опште намјене,субјекти од значаја за заштиту и 
спасавање,Шумско газдинство Добој 

Учесници:
Републички Штаб за ванредне ситуације , Одјељење  за цивилну  
заштиту Града Добој ,Територијална ватрогасна јединица Добој, 
ЦЈБ Добој

Рок: У   складу   са   процјеном   ситуације   и   Плану   хитног
поступања

В) Спровођење мјера опоравка

36. Вршење процјене насталих штета од пожара на подручју Града Добоја.

Извршиоци задатка: Град Добој ,Одјељење за цивилну заштиту ,Шумско газдинство 
Добој

Учесници: Чланови градског Штаба за ванредне ситуације Града Добој 
надлежна одјељења  Града Добој

Рок:  У складу са процјеном ситуације

37. Провођење мјера санације и опоравка од посљедица пожара и пружање помоћи.

Извршиоци задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације Града Добој

Учесници:
Чланови штаба за ванредне ситуације Града Добој, Одјељење 
за цивилну заштиту Града Добој,привредна друштва и друга 
правна лица ,угрожени субјекти

Рок: У складу са процјеном ситуације

III Анализа стања опремљености и обучености субјеката од значаја за заштиту и 
спасавање од пожара.

Опремљеност Територијалне ватрогасне јединице Добој је на задовољавајућем нивоу.Током 
2021.године планирана је обука и вјежба субјеката за спасавање на тему: активности у припреми 
и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном.

Сва  јавна предузећа, привредни субјекти, повјереници заштите и спасавања као и грађани,  на 
територији града, дужни су да поступају по Плану за поступање у случају непосредне опаснос-
ти од елементарне непогоде и друге несреће и по  наредби Штаба за ванредне ситуације Града 
Добоја, о употреби снага за заштиту и спасавање, средстава помоћи и других средстава која се 
користе у ванредним ситуацијама, на основу члан 45. д),  Закона о заштити и спасавању у ванред-
ним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17). 

IV.Финансијски план
Финансијска средства потребна за организовање, спровођење и унапређење мјера заштите од 

шумских пожара, као и учешће  правних лица и других институција, обезбиједиће се у складу 
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са  прописима из ове области (Закон о шумама, Закон о заштити од пожара, Закон о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама и подзаконским актима). 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су у оквиру својих надлежности, реали-

зовати и друге задатке заштите и спашавања од пожара кроз све фазе које ће за резултат имати 
спречавање настанка или ублажавање последица елементарне непогоде или друге несреће иза-
зване пожаром.

Овај План ступа на снагу  даном  доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Града 
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-512/21.  
Добој, 25. 3. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 60. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“ број 121/12 и 46/17), ), члана 59. став 1 тачка 10.Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19 )Планa активности на  
спровођењу мјера заштите и спасавања од већих сњежних падавина и снијега од интереса  за  
Републику  Српску за период  2020 – 2023. године  („Службени гласник Републике Српске“, број 
105/20), и члана 60. став 10 Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 1/17)  
градоначелник Града Добој, доноси

ПЛАН 
АКТИВНОСТИ  НА СПРОВОЂЕЊУ  МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 
ОД СЊЕЖНИХ   ПАДАВИНА   И   СНИЈЕГА  ОД   ИНТЕРЕСА   ЗА   ГРАД   

ДОБОЈ   У 2021. ГОДИНИ

Оперативни План мјера заштите и спасавања од већих сњежних падавина и снијега, од инте-
реса за Град Добој у 2021.години, (у даљем тексту План), односи се на могућу појаву веће угро-
жености становништва и материјалних добара од настанка  и појаве екстремно ниских темпера-
тура, сњежних  падавина с могућим високим сњежним наносима, која могу довести до прекида 
путне мреже, односно дуготрајних застоја на саобраћајницама (високи снијег),изолације насеља, 
појединих дијелова насеља или појединих објеката у насељима и значајнијег поремећаја снад-
бијевања становништва.

Доношењем и спровођењем овог Плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажо-
вање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и спасавању 
људи и материјалних добара од сњежних падавина и снијега. 

План активности је подијељен на сљедеће цјелине:
I - ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД СЊЕЖНИХ ПАДАВИНА И СНИЈЕГА
II - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВ-

НОСТИ
III - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
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IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
V - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА
VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

I - ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД СЊЕЖНИХ  
ПАДАВИНА И СНИЈЕГА

 Снијег представља врло озбиљну временску појаву која се често манифестује као непогода и 
утиче на све сегменте дјелатности човјека и животне средине.

У зимском периоду подручје Града Добој обилује сњежним падавинама, које су најинтензив-
није у јануару и фебруару. Периоди интензивног падања снијега знају бити дуги те долази до 
формирања дебелог сњежног покривача, који затвара саобраћајнице, блокира саобраћај и пре-
комјерно оптерећује кровне конструкције производно-пословних и стамбених објеката.

Најугроженија подручја са сњежним падавинама и наносима   на подручју Озрена су: Брезици, 
Рјечица, Доња Пакленица, Горња Пакленица, Трбук-Осојница, Стријежевица, Суво Поље, Те-
кућица и Бољанић. На подручју Требаве: Сјенина Ријека, Сјенина, Палежница Доња, Палежница 
Горнја, Скиповац Доњи, Зелиња Горња, Осјечанске Чивчије, Бушлетић и Осјечани. На подручју 
Крњина: Љескове Воде, Станови, Зарјеча , Буковица Велика, Прњавор Мали, Прнњавор Велики, 
Фоча, Тисовац, Комарица, Кладари и Опсине. На подручју Вучијака:  Ритешић, Мајевац и Под-
новље . Током зимског периода на наведеним подручјима може пасти 70-100 cm снијега што је 
довољно да створи веће проблеме у комуникацијама, а у неким подручјима доводе и до њиховог 
прекида. 

Праг за упозорење у метеоаларму за Републику Српску:
Ниво упозорења                        
Зелено ............................................... < 10 cm / 24 h
Жуто .................................................. >10 cm / 24 h
Наранџасто ....................................... >30 cm / 24 h
Црвено .............................................. >80 cm / 24 h

II - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА        
АКТИВНОСТИ

1. Одржати сједницу градског Штаба за ванредне ситуације Града Добој са субјектима од зна-
чаја за спровођење превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од већих сњежних 
падавина и снијега на којој ће се усвојити:

а) План рада градског Штаба за ванредне ситуације Града Добој на спровођењу превентивних 
и оперативних мјера заштите и спасавања од већих сњежних падавина и снијега  у 2021. години.

 б) План оперативног спровођења Плана активности са плановима ангажовања   и активног 
учествовања, као и ажурним прегледима свих субјеката од непосредног значаја за заштиту и спа-
савање на подручју Града Добој.

в) Анализу стања опремљености и обучености субјеката од значаја за заштиту и спасавање од 
већих сњежних падавина и снијега, а све у циљу правовремене припреме за спровођење пални-
раних задатака.  

г) Анализу реализације закључених уговора са привредним друштвима и другим правним 
лицима.

д) Финансијски план Града Добој за спровођење задатака из ове области.
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Извршиоц  задатка: Град Добој,Штаб за ванредне ситуације

Учесници:
Одјељење за цивилну заштиту, субјекти од значаја за спровођење 
превентивних и оперативних мјера заштите и 
спасавања од већих сњежних падавина и снијега

Рок: 01. октобар 2021. године

2. Сачинити план зимске службе са јасно дефинисаним путним правцима (укључујући градске 
улице, локалне и некатегорисане путеве) и називом правног лица са којим је закључен уговор о 
одржвању пута у зимском периоду.

Извршиоц задатка: Град Добој,Одјељење за стамбено комуналне послове Града Добој, 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Града Добој

Рок: 30. октобар 2021. године

3.  СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА

3. Израдити  План чишћења  локалних и некатегорисаних путева, потребне механизације и 
људства, одређивање приоритета и надлежности за чишћење истих.

Договарити са предсједницима Савјета мјесних заједница начин чишћења некатегорисаних 
путева у мјесној заједници.

Снимити ситуацију на терену и провјерити организацију Савјета МЗ-а, ангажовање резервне 
механизације и свих осталих субјеката и средстава који се користе у превентивној заштити .

Извршиоц задатка: Град Добој, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Учесници: Предсједници МЗ-а, Одјељење за цивилну заштиту

Рок: 30. октобар 2021. године

4. Израдити план редовног одржавања градских улица  у зимском периоду, одржавање шахто-
ва и сливника и склопити уговор са правним лицем за послове одржавања улица у току зимске 
сезоне.

Извршиоц задатка: Град Добој, Одјељење за стамбено комуналне послове Града Добој

Рок: 30. октобар 2021 .године

 5. Град је дужан путем средстава јавног информисања, јавних обавјештења и упозорења, 
обавијестити и упознати власнике, кориснике стамбених и пословних објеката да су обавезни 
уклонити снијег и лед са површина испред својих објеката, очистити снијег и уклонити леденице 
са крова, уколико престављају опасност по грађане и имовину и паркирати моторна возила на 
начин који неће ометати пролаз и интервенцију машина за рашчишћавање снијега.  

Извршиоц задатка: Град Добој, 

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту ,Одјељење за послове комуналне 
полиције

Рок: Пред почетак зимске сезоне
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Задаци и извршиоци задатака и начина организовања заштите од сњежних падавина и 
снијега у Граду Добоју:

„Водовод“ а.д.- Добој

- Врши чишћење и одржавање  канализационе мреже.
- Обезбјеђује екипе које ће брзо и ефикасно отклонити кварове 

на водоводној мрежи, те омогућити свим потрошачима 
уредно снадбијевање водом.

Центар за социјални рад 
града Добој

- Ажурира спискове старијих, изнемоглих и непокретних лица, 
трудница, инвалида, социјалних случајева, дијабетичара, 
лица за дијализу, дјеце са посебним потребама и бескућника.

Градска организација 
црвеног крста града Добој

-  Обезбјеђује пакете основних прехранбених и хигијенских 
производа који би се доставили угроженом становништву.

З.П. „Електро“ Добој

- Обезбеђује екипе које ће омогућити брзо и ефикасно 
отклањање кварова на далеководној мрежи, те омогућити 
свим потрошачима уредно снабдјевање електричном 
енергијом.

„Градска топлана“ Добој

- Организује екипе које ће брзо и ефикасно отклонити кварове 
на топловодној мрежи, те омогућити свим потрошачима 
уредну испруку топлотне енергије.

Одјељење за цивилну 
заштиту града Добој

- Правовремено обавјештаванје становништва путем 
електронских и писаних медија о могућим опасностима 
узрокованим великим сњежним падавинама.

Одјељење за послове 
комуналне полиције

- Наређује уклањање возила из улица у којима је забрањено 
паркирање и улица гдје је онемогућено чишћење снијега.

- Врши надзор на чишћењу снијега са улица, тротоара, испред 
стамбених и пословних објеката и уклањање леденица са 
стамбених и пословних објеката.

6. Одржати радне састанке са свим горе набројаним привредним друштвима, другим правним 
лицима, удружењима грађана, надлежним комуналним предузећима, и повјереницима заштите и 
спасавања како би се извршиле припреме,дала стручна упутства и побољшала организованост и 
међусобна координација у спровођењу мјера из ове области.

Извршиоц задатка: Град Добој, Одјељење за цивилну заштиту

Учесници:

„Водовод“ А.Д. Добој, Центар за социјални рад Града Добој, 
Градска организација црвеног крста Града Добој, З.П. „Електро“ 
Добој, „Градска топлана“ Добој, Одјељење за цивилну заштиту 
Града Добој, Одјељење за послове комуналне полиције, Одјељење 
за стамбено комуналне послове Града Добој,
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Града Добој.

Рок: Најкасније 20. октобар 2021 .године

7.Обезбиједити предуслове за достављање информација и извјештаја о стању угрожености 
и предузетим мјерама Републичкој управи цивилне заштите, свакодневно када надлежни орган, 
усљед непосредне опасности од снијега и сњежних падавина. донесе одлуку о поступању по 
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Плану приправности, или нареди предузимање потребних оперативних мјера заштите и спаса-
вања.

Извршиоц задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту;

Рок: Прије почетка зимске сезоне

8. Успоставити ефикасан систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања на подручјима са 
повећаним ризиком од сњежних падавина и снијега.

Извршиоц задатка:  Град Добој, Одјељење за цивилну заштиту

Учесници:
РУ цивилне заштите,РХМЗ у смислу правовременог обавјештавања 
јавности,првенствено преко електронских и писаних медија,Ауто 
мото савез РС

Рок: 30. октобар 2021. године

9. Ради упознавања становништва, посебно учесника у саобраћају, са могућим сњежним пада-
винама и њиховим посљедицама, обезбиједити неопходно информисање о томе, те путем сред-
става информисања и путем кратког броја за хитне интервенције 121 пријављивати могуће опас-
ности узроковане великим сњежним падавинама.

Извршиоц задатка:  Град Добој, Одјељење за цивилну заштиту, 

Учесници:  РХМЗ у смислу благовременог обавјештавања, медији

Рок:  У току зимске сезоне

10. Путем Дома здравља, благовремено становништву у угроженим подручјима обезбиједити 
довољне количине потребних лијекова и медицинских средстава за вријеме трајања угрожености 
од сњежних падавина и снијега.

   Извршиоц задатка: Град Добој,Дом здравља,апотеке

Учесници: Дом здравља Добој ,Одјељење за цивилну заштиту,Црвени 
крст,Центар за социјални рад

Рок:  30. октобар 2021. године и према потреби

11. Закључивање уговора о извршењу задатака цивилне заштите у области заштите и спаса-
вања

   Извршиоц задатка: Градоначелник, Одјељење за цивилну заштиту,

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту

Рок: У складу са процјеном ситуације

IV СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА

12.Припрема и доношење наредбе за поступање по плану приправности, на основу процјене 
угрожености града.
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   Извршиоц задатка: Градоначелник, Штаб за ванредне ситуације

Учесници: Субјекти који имају обавезе у складу са планом приправности 
Одјељење за цивилну заштиту,

Рок: У складу са планом приправности

13. Информисање грађана о насталој ситуацији, мјерама које се предузимају, као и давање 
упута грађанима и другим субјектима о поступању.

Извршиоц задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације, Одјељење за цивилну 
заштиту,

Учесници: Оперативно комуникацијски центар, Медији

Рок: У току елементарне непогоде

За одржавање магистралних и регионалних путева на подручју Града Добој одговорно је Јавно 
предузеће „Путеви Републике Српске“.

14. Чишћење локалних и некатегорисаних путева који су у надлежности града.

Извршиоц задатка: Град Добој,Одјељење за привреду и друштвене дјелатности,
Одјељење за стамбено комуналне послове 

Учесници:   субјекти са којима јес С Субјекти са којима је Град Добој потписао 
уговор о одржавању локалних путева у зимском периоду, МЗ-е

Рок: У току елементарне непогоде,по плану одржавања путева

15. Чишћење снијега са прилазног пута,стазе од објекта до саобраћајнице, у зимским услови-
ма, испред пословног објекта као и чишћење снијега и скидање леденица са кровова.

Извршиоц задатка:
Грађани,власници пословних објеката,заједнице етажних
власника, органи и институције, привредна друштва и друга
правна лица

Рок:  По настанку елементарне непогоде

16. Чишћење снијега са паркинг простора.

Извршиоц задатка: ДИРГ, остали власници или корисници паркинг простора (етажни 
власници, физичка и правна лица корисници паркинг простора)

Учесници: субјекти са којима је су Одјељење за послове комуналне полиције

Рок: По настанку елементарне непогоде

Стални задатак, обавезе и извршиоци:
- Одјељење за цивилну заштиту Града Добој успоставља контакт са Повјереницима заштите 

и спасавања у МЗ-ма, успоставља се стална веза у циљу обезбјеђења одређеног броја људи  и 
механизације ради интервенције у случају потребе у мјесној заједници.

- Обезбјеђење функционисања веза без обзира на временске или било какве друге услове,  
обавља „Телеком Српске“ РЈ Добој  и друга привредна друштва која се баве пружањем телекому-
никационих услуга на подручју Града Добој.
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- Обезбјеђење континуираног снабдијевања електричне енергије без обзира на временске и 

друге услове треба да обавља  ЗП„ Елекро Добој.“                                
- Обезбјеђење континуираног водоснабдјевања треба да обавља „ Водовод“ А.Д. Добој.
17. Проглашење ванредне ситуације.

Извршиоц задатка: Градоначелник

Учесници: Чланови Штаба за ванредне ситуације,

Рок: У складу са процјеном ситуације

Напомена: Ванредна ситуација се у принципу проглашава у случају да насталој опасности не 
могу  адекватно одговорити службе чија је то редовна дјелатност и субјекти са којима је потписан 
уговор о сарадњи.

18. Активирање штаба за ванредне ситуације града.

 Извршиоц задатка: Градоначелник

 Учесници: Чланови Штаба за ванредне ситуације, Одјељење за цивилну
заштиту,

Рок: У складу са процјеном ситуације

19. Наредба о активирању оперативно-комуникативног центра у случају када је наређена при-
правност или је проглашена ванредна ситуација.

 Извршиоц задатка: Градоначелник

 Учесници: Чланови Штаба за ванредне ситуације, Одјељење за цивилну
заштиту

Рок: У складу са процјеном ситуације

20. Доношење наредбе о мобилизацији и мобилизација расположивих људских и материјал-
но-техничких капацитета града, у случајевима када се адекватан одговор не може пружити са 
капацитетима органа и институција чија је то редовна дјелатност.

Извршиоц задатка: Градоначелник, Штаб за ванредне ситуације

Учесници: Чланови Штаба за ванредне ситуације, Одјељење за цивилну
заштиту ,субјекти по плану мобилизације

Рок: У складу са планом мобилизације

21.Организација узбуњивања и давања упута за дјеловање у случају елементарне непогоде.

   Извршиоц задатка: Градоначелник, Штаб за ванредне ситуације 

Учесници:
 Медији,Телеком Српске РЈ Добој,правна лица која пружају 
телекомуникацијске услуге, ПУ Добој, Одјељење за цивилну 
заштиту

Рок: У складу са процјеном ситуације, по плану узбуњивања

22. Издавање наредбе за евакуацију, организација евакуације и збрињавања угроженог ста-
новништва.
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   Извршиоц задатка: Градоначелник, Штаб за ванредне ситуације

Учесници:

Субјекти који располажу са капацитетима за смјештај, Одјељење 
за цивилну заштиту, Центар за социјални рад, привредна друштва 
са којима град има склопљен уговор, Повјереници заштите и 
спасавања, Црвени крст, РУЦЗ

Рок: У складу са планом евакуације и збрињавања

23.Достављање хране и пакета хигијене угроженом становништву.

   Извршиоц задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту ,Црвени крст Добој,Центар за
социјални рад

Рок: У складу са процјеном ситуације

24. Достављање лијекова и других медицинских средстава угроженом становништву.

   Извршиоц задатка:  Град Добој, Штаб за ванредне ситуације

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту, Дом здравља Добој ,Црвени крст

Рок: У складу са процјеном ситуације

25. Достављање редовних и ванредних информација за вријеме елементарне непогоде, о ситу-
ацији на терену, мјерама које се предузимају, ангажованим снагама, приједлогом мјера и друго.

 Извршиоц задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације,

Учесници: ЈП Путеви РС, Жељезнице РС А.Д. Добој, Ауто мото савез РС, 
Одјељење за цивилну заштиту,

Рок: Утоку елементарне непогоде

V - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
26.Санирање посљедица на материјалним добрима на којима је причињена штета.

 Извршиоц задатка: Град Добој, надлежна одјељења,грађани,привредна друштва и 
друга правна лица,органи и институције

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту,РУЦЗ

Рок: У складу са процјеном ситуације

27. Формирање комисије за процјену штете настале усљед елементарне непогоде на нивоу 
града.

 Извршиоц задатка: Градоначелник

Учесници:  Штаб за ванредне ситуације, Одјељење за цивилну заштиту,

Рок: У складу са процјеном ситуације

28. Предузимање мјера на санацији посљедица и опоравку од елементарне непогоде и пру-
жање помоћи угроженим са нивоа града у складу са могућностима града.
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Извршиоц задатка: Град Добој, привредна друштва и друга правна лица из области 
комуналне, грађевинске,здравствене, ветеринарске и друге области

Учесници: Штаб за ванредне ситуације, Одјељење за цивилну заштиту,

Рок: У складу са процјеном ситуације

VI -ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су у оквиру своје надлежности, реализова-
ти и друге задатке из домена заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега кроз све фазе: 
превентива, одговор и опоравак, а који ће за резултат имати спречавање настанка или ублажа-
вање посљедица елементарне непогоде изазване сњежним падавинама и снијегом.

Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру властитог буџета, обезбиједи-
ти финансијска средства потребна за њихову реализацију.

Овај план ступа на снагу даном доношења а биће објављен   у ‹›Службеном гласнику Града 
Добој’’ .

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-513/21.  
Добој, 25. 3. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 22. a у вези са чланом 60. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуа-
цијама(„Службени гласник Републике Српске“ број:121/12 и 46/17),члана 59 став 1 тачка 10 За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19 ), Плана 
активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса у Републици 
Српској за период 2020-2023.године („Службени гласник Републике Српске број: 14/20 ) и  члана 
60. став 10. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), градоначелник 
Града Добоја доноси

ПЛАН АКТИВНОСТИ 
У ПРИПРЕМИ И СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД 

ЗЕМЉОТРЕСА У ГРАДУ ДОБОЈУ У 2021. ГОДИНИ

УВОД

План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса у Гра-
ду Добоју  у 2021.години (у даљем тексту: План активности) је средњорочни стратешки план  и 
основни документ за координацију и спровођење додатних или посебних годишњих задатака и 
активности органа града, привредних друштава, других правних лица и удружења грађана који 
спроводе мјере и задатке заштите од земљотреса као дио интегралног система заштите и спаса-
вања од елементарних непогода и других несрећа у  Граду Добоју. План активности је израђен на 
основу анализе прикупљених података, анализе тренутног стања, закључака са координационих 
састанака, евалуације досадашњих искустава као и мишљења и приједлога субјеката од непо-
средног значаја за ову област.
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Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажо-

вање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и спасавању 
људи, материјалних добара и животне средине од земљотреса са циљем остваривања мјерљивих 
ефеката кроз евидентно смањење штете. 

План активности је подијељен на сљедеће цјелине:
I - ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
II - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 
III -СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
V - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА
VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

I ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ

Земљотреси су велика природна опасност која доводи до губитка живота и економских губи-
така усљед оштећења на објектима. За људе који живе у подручјима високог ризика, управљање 
ризиком и одлуке које треба да буду донесене су од животног значаја. За процјену ризика од 
земљотреса неопходно је развијање корелације између интензитета земљотреса и обима штете 
за грађевине на неком простору, тј. дефинисање подложности објеката на дејство земљотреса и 
потребних средстава за реконструкцију. Сеизмички хазард (опасност) територије Града Добој  
одређен је географским положајем и геолошким карактеристикама  централног и  сјеверозапад-
ног дијела Републике Срске. Иако се територија Града Добој не налази  у непосредној близини 
значајних расједа,  на сеизмичност поменуте територије  утиче положај   тузланског, зеничког и 
бањалучког  расједа као и расједа  Славонски Брод.

Шире подручје Града Добој није територија са израженим  сеизмичким хазардом ако се поре-
ди са неким територијама у Републици Српској гдје је сеизмички хазард врло висок. Ипак, тери-
торија Града Добој се, на Сеизмолошкој карти за повратни период од 500 година, која представља 
и основ за пројектовање, налази у зони 7 степени Меркалијеве скале. Према важећој законској 
регулативи  зонама високог сеизмичког ризика сматрају се територије које се налазе у зонама 7, 8 
и 9 степена Меркалијеве скале на Сеизмолошким картама и подразумијева се досљедна примјена 
прописа који регулишу област грађења у сеизмички активним подручјима.Територија Града До-
боја налази се у зони високог сеизмичког ризика, односно у  VII зони  сеизмичког интензитета.

Зона VII степена сеизмичког интензитета – врло јак земљотрес:

Зона максимално очекиваног интензитета од VII степени по Меркалијевој скали јавља се, пре-
ма Сеизмолошкој карти за период од 500 година, на подручју Посавине и Семберије, Источне 
Херцеговине, те Сарајевско-романијске регије. Ова зона обухвата 38.38% територије Републике 
Српске, односно 9,363.45km², са процијењеним бројем становника у зони 495.946 или 34.61%. 
У поменутој зони налази се подручје Сарајевско-романијске регије, Семберија, Посавина и дио 
Подриња.

Сеизмолошки мониторинг Републике Српске обавља се према Закону о сеизмолошкој дјелат-
ности и подразумијева пројектовање и одржавање републичке сеизмолошке мреже, регистро-
вање, прикупљање, обраду и архивирање података о сеизмичким догађајима, израду сеизмолош-
ких карата и друго.



Страна  76 Број 4С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
Ризик од земљотреса је питање јавне сигурности које захтијева одговарајуће мјере и средства 

управљања ризиком с циљем да се заштити имовина, становништво, инфраструктура, природна 
средина и културно насљеђе. 

II НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 
1. У циљу благовремене припреме за заштиту и спасавање од земљотреса одржати сједницу Штаба 

за ванредне ситуације са субјектима од значаја за спровођење превентивних и оперативних 
мјера заштите и спасавања од земљотреса.
На сједници усвојити:
а) План рада Штаба за ванредне ситуације Града Добој на спровођењу превентивних и опера-

тивних мјера заштите и спасавања од земљотреса;
б) План оперативног спровођења Плана са плановима ангажовања и активног учествовања, 

као и ажурним прегледима субјеката од непосредног значаја за заштиту и спасавање на подручју  
Града Добоја;

в) Анализу стања опремљености и обучености субјеката од значаја за заштиту и спасавање од 
земљотреса у циљу правовремене припреме за спровођење планираних задатака;

г) Анализу реализације закључених уговора са привредним друштвима, другим правним ли-
цима те другим субјектима од значаја за спровођење оперативних задатака;

д) Финансијски план града  за спровођење задатака из ове области.

Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације Града Добој

Учесници:
Одјељење за цивилну заштиту, ТВЈ, Субјекти од значаја 
за спровођење превентивних и оперативних мјера 
заштите и спасавања 

Рок: Март 2021. године                                                                      

2. Одржати радне састанке са привредним друштвима, другим правним лицима, удружењима 
грађана, и повјереницима заштите и спасавања како би се извршиле припреме, дала стручна 
упутства и побољшала организованост и међусобна координација у спровођењу мјера заштите 
од земљотреса.

Извршилац задатка: Град Добој, Одјељење за цивилну заштиту

Учесници: Привредна друштва, друга правна лица, удружења 
грађана, повјереници ЦЗ

Рок: 15. април 2021.године                                     

3.Обезбиједити потпуније упознавање становништва са процијењеним опасностима од земљо-
треса и посљедицама које изазивају, те континуирано подизати безбједносну културу грађана и 
промовисати кратки број за хитне ситуације 121 .

Извршилац задатка: Град Добој, Одјељење за цивилну заштиту

Учесници: Одјељење за просторно уређење, медији

Рок: Сталан задатак

4. Са овим планом и Планом оперативног спровођења Плана, њиховим циљевима и задацима, 
упознати: удружења грађана, омладинске и друге невладине организације, те осмислити начин 
њиховог ангажовања на конкретним задацима и то медијски пропратити. Такође, код школске 
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популације спровести активности на упознавању са мјерама заштите од земљотреса и на овај на-
чин развијати безбједносну културу и свијест о потреби спровођења мјера заштите и спасавања 
од земљотреса.

Извршилац задатка: Град Добој, Одјељење за цивилну заштиту

Учесници: Представници васпитно-образовних институција, 
удружења грађана, медији, невладине организације

Рок: Април 2021.године

5. Планирати и реализовати савјетовања, семинаре и додатно оспособљавање штаба за ванред-
не ситуације и припадника специјализованих јединица цивилне заштите и ватрогасне јединице.

Извршилац задатка: Град Добој, Одјељење за цивилну заштиту, ТВЈ- Добој, 
РУЦЗ

Учесници:  Штаб за ванредне ситуације Града Добој,ПУ Добој

Рок: Октобар 2021. године

III СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА

6. Предузети мјере и активности неопходне за израду нове мапе сеизмичког хазарда РС, која 
ће умјесто интензитета изражавати очекивана максимална хоризонтална убрзања. 

Извршилац задатка: Град Добој, Одјељење за простроно уређење,   
Одјељење за цивилну заштиту,

Учесници: Одјељење за пољопривреду, Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности

Рок: Реализација активности везана за финансијска средства  
и кадровско јачање

7. Усклађивање законске регулативе која дефинише  сеизмолошку дјелатност,  пројектовање 
и грађење у сеизмички активним подручјима те сеизмолошки мониторинг капиталних објеката 
и друге повезане области са савременим токовима и технолошким развојем. Предузимање мјера 
контроле на досљедном поштовању  поменутих прописа. 

Извршилац задатка: Град Добој, Одјељење за простроно уређење,

Учесници: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 
Одјељење за пољопривреду,

Рок: Сталан задатак

8. На основу процјене угрожености благовремено , путем домова здравље становништву у 
угроженим подручјима обезбиједити довољне количине лијекова и медицинских средстава за 
вријеме трајања угрожености од земљотреса.

Извршилац задатка: Град Добој, Одјељење за цивилну заштиту, Дом здравља,

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту, Дом здравља 
Добој,Црвени крст Добој
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Рок: Сталан задатак

9. Предузимање мјера на смањењу ризика од рушења адекватном израдом просторних и урба-
нистичких планова и примјеном одговарајућих грађевинско-техничких рјешења.

Извршилац задатка: Град Добој, Одјељење за простроно уређење

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту, научне истанове, РХМЗ

Рок: Сталан задатак

10. Организација  за прихват и смјештај угроженог становништва.

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације

Учесници: Центар за социјални рад, Одјељење за  цивилну заштиту, 
Црвени крст Добој, РУЦЗ

Рок: У складу са процјеном ситуације

11. Опремање, обука и оспособљавање Штаба за ванредне ситуације, јединица за заштиту и 
спасавање и других субјеката од значаја за заштиту и спасавање, као и извођење теренских вјеж-
би.

Извршилац задатка: Град Добој, Одјељење за цивилну заштиту

Учесници: Штаб за ванредне ситуације, Одјељење за цивилну 
заштиту, РУЦЗ

Рок: Једном годишње, у складу са Планом обуке 

12.  Израда плана евакуације и збрињавања  те постојеће планове ажурирати.

Извршилац задатка: Град Добој, 

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту, ТВЈ Добој

Рок: Април 2021. године

13. Извршити опремање ватрогасних јединица средствима и опремом неопходном за заштиту 
и спасавање из рушевина. 

Извршилац задатка: Град Добој, ТВЈ Добој  

Учесници: Град Добој, ТВЈ Добој, РУЦЗ, ПУ Добој, Ватрогасни 
савез РС

Рок: стални задатак                                                 

14. Утврдити услове, организацију, односно уговором дефинисати начин ангажовања грађе-
винске механизације и радне снаге. Обавезати привредна друштва и друга правна лица која рас-
полажу грађевинском механизацијом да израде спискове грађевинске механизације којом распо-
лажу те да их доставе Одјељењу за цивилну заштиту које ће извршити ангажовање грађевинске 
механизације у складу са својим надлежностима.
Извршилац задатка: Градоначелник, привредна друштва
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Учесници:
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 
Одјељење за цивилну заштиту, привредна друштва 
и друга правна лица

Рок: Април 2021.године                                           

15. Ангажовање волонтера на пружању помоћи угроженом становништву.

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације,  

Учесници:
Одјељење за цивилну заштиту, Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности,  Црвени крст Добој, Центар за 
социјални рад

Рок: У складу са процјеном ситуације                                     

16. Код настанка земљотреса, планирати и спроводити непрекидно дежурство, координирати 
рад са другим органима, организацијама и службама града, предузимати и друге мјере у циљу 
правовременог информисања и упозоравања грађана.

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације, Одјељење 
зацивилну заштиту 

Учесници: Субјекти заштите и спасавања  градa

Рок: По потреби

17. Када надлежни орган, усљед земљотреса, донесе одлуку о предузимању неопходних опе-
ративних мјера заштите и спасавања, град је обавезан, Републичкој управи цивилне заштите, сва-
кодневно достављати извјештаје о степену угрожености, предузетим мјерама и друге релевантне 
податке.

Извршилац задатка: Град Добој,Штаб за нанредне ситуације

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту

Рок: По потреби

18. Сачинити спискове људи, возила и друге опреме који ће се, у случају земљотреса већих 
размјера, упутити на подручје другог града. Градоначелник ће донијети одлуку о употреби ових 
снага и средстава у складу са својим надлежностима.

Извршилац задатка: Град Добој, Одјељење за цивилну заштиту

Учесници: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности ,
субјекти заштие и спасавања града, ТВЈ Добој

Рок: Април 2021. године

19. На основу процјене утврдити оптималан број потребне механизације и радне снаге за реа-
лизацију задатака утврђених овим планом, те у том смислу извршити набавку недостајуће меха-
низације, односно закључити уговоре са привредним друштвима и другим правним лицима која 
располажу потребном механизацијом.

Извршилац задатка: Град Добој,  
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Учесници: Одјељење за цивилну заштиту,привредна друштва

Рок: Април 2021. године

20. Припаднике јединица цивилне заштите за заштиту и спасавање, осигурати од посљедица 
несрећног случаја, обезбиједити им новчану накнаду за вријеме ангажовања, додатно оспосо-
бити и опремити адекватном опремом за заштиту и спасавање од земљотреса, као и средствима 
везе. Обучити, оспособити и опремити додатни број припадника специјализованих јединица ци-
вилне заштите. Поред наведеног, планирати, организовати и извести обуку за различите врсте 
интервенција у случају земљотреса .

Извршилац задатка: Град Добој, Одјељење за финансије

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту

Рок: Стални задатак

21. Извршити отклањање техничких и других недостатака на возилима, другим материјал-
но-техничким средствима и опреми потребној за извођење акција заштите и спасавања од земљо-
треса.

Извршилац задатка: Град Добој,привредна друштва и друга правна лица од 
значаја за заштиту и спашавање, ТВЈ-Добој, 

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту, субјекти заштите и 
спашавања

Рок: Април 2021. године

22. Утврдити услове, организацију, односно уговором дефинисати начин ангажовања грађе-
винске механизације и радне снаге у случају земљотреса. У том циљу, градови-општине ће изра-
дити спискове грађевинске механизације којом располажу субјекти на подручју града-општине, 
а коју градоначелник може ангажовати у складу са својим овлашћењима.

Извршилац задатка: Град Добој,

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту ,привредна друштва и 
друга правна лица, 

Рок: Април 2021. године

IV СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА

23. У случају земљотреса, ускладити режим рада и дежурства са процјеном тренутног стања, 
односно, планирати и спроводити непрекидно дежурство, координирати рад са другим органима, 
организацијама и службама града, предузимати и друге мјере у циљу правовременог информи-
сања и упозоравања грађана.

Извршилац задатка: Град Добој,Штаб за ванредне ситуације

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту, медији

Рок: У вријеме трајања елементарне непогоде                                         
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24. Организација рада на прикупљању података – информација о броју потпуно срушених 

објеката и станова, стања школских објеката, објеката здраствене заштите као и других објеката 
и земљотресом оштећене инфраструктуре и утврђивање активности које су се одвијале у њима 
прије земљотреса и колико је људи боравило у њима.

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације 

Учесници: Органи градске управе,субјекти заштите и спашавања, 
Одјељење за цивилну заштиту, РУЦЗ

Рок: У складу са процјеном ситуације                                          

25. Организација рада на прикупљању података о стању телекомуникацијских веза и проход-
ности путева.

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације 

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту, Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, Телеком РС ИЈ Добој

Рок: У складу са процјеном ситуације

26. Извиђање погођеног подручја, процјена стања сваког срушеног објекта и одређивање типа 
– рушевине.

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације 

Учесници:
Одјељење за цивилну заштиту, Одјељење за изградњу, 
обнову и развој, Одјељење за просторно уређење, 
Одјељење за инспекцијске послове 

Рок: У складу са процјеном ситуације

27. Предузимање активности на откривању накнадних опасности које угрожавају или могу 
угрозити затрпане у рушевинама, као и њихове спасиоце и провођење мјера безбједности.

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације , 

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту и друга одјељења града, 
субјекти заштите и спасавања 

Рок: У складу са процјеном ситуације

28. Мобилизација Штаба за ванредне ситуације,  јединица цивилне заштите и материјално-тех-
ничких средстава, неопходних за реализацију задатака заштите и спасавања.

Извршилац задатка: Градоначелник, 

Учесници: Чланови Штаба за ванредне ситуације, Одјељење за 
цивилну заштиту , повјереници,

Рок: У складу са процјеном ситуације

29. Организација информативних пунктова у оквиру мјесних заједница са циљем прикупљања 
информација о несталим особама и организовање активности на њиховом проналажењу и спа-
савању.
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Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације 

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту,повјереници МЗ, субјекти 
заштите и спасавања

Рок: У складу са процјеном ситуације

30. Утврђивање приоритета у рашчишћавању рушевина како слиједи: рашчишћавање руше-
вина гдје борави више људи (школе, здраствене установе, трговачки центри итд.), обезбјеђење 
проходности путева, обезбјеђење приступа критичној инфраструктури и рашчишћавање индиви-
дуалних објеката и станова.

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације 

Учесници: Органи градске управе, Одјељење за цивилну заштиту, 
субјекти заштите и спашавања

Рок: У складу са процјеном ситуације

31. Распоређивање људских и материјално-техничких капацитета према утврђеним приори-
тетима.

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације 

Учесници:  Одјељење за цивилну заштиту,

Рок: У складу са процјеном ситуације

32. Реализација задатака на претраживању рушевина, проналажењу и спасавању затрпаних, 
организација пружања прве медицинске помоћи и медицинског збрињавања угроженог ста-
новништва, организација прихвата и смјештаја угроженог становништва.

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације 

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту , ЈУ“Дом здравља“,
ГО Црвеног крста, Центар за социјални рад

Рок: У складу са процјеном ситуације

33. Организовање одвоза грађевинског и другог отпада на унапријед предвиђене локације.

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације 

Учесници:
Одјељење за стамбено-комуналне послове, Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности, субјекти и снаге 
заштите и спашавања

Рок: У складу са процјеном ситуације

34. Прикупљање информација  и анализа стања објеката критичне инфраструктуре и ус-
постављање приоритета и редослиједа активности на успостављању функционисања критичне 
инфраструктуре (путне комуникације, објекти за снабдјевање електричном енергијом и водом, 
здраствене установе, објекти за припрему хране, зграде управе локалне самоуправе, васпит-
но-образовне установе, ветеринарске установе, пошта и телекомуникације, ватрогасни домови и 
остали објекти у складу са процјеном и одлуком штаба за ванредне ситуације.



Број 4 Страна  83С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације 

Учесници:
Надлежна градска одјељења, Одјељење за цивилну 
заштиту, субјекти и снаге заштите и спасавања према 
горе поменутим задацима.

Рок: У складу са процјеном ситуације                                          

35. Припреме и доношење наредбе за употребу снага и средстава за помоћ угроженом ста-
новништву, а на основу процјене угрожености.

Извршилац задатка: Градоначелник, Штаб за ванредне ситуације 

Учесници:  Субјекти и снаге заштите и спасавања 

Рок: У складу са процјеном ситуације

36. Информисање грађана о насталој ситуацији, мјерама које се предузимају, као и давање 
упутстава грађанима и другим субјектима о поступању.

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације 

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту, средства информисања, 
РУЦЗ на број 121

Рок: У току елементарне непогоде

37. Обезбјеђење функционисања веза, водоснабдјевања, континуираног снабдијевања елек-
тричном енергијом, без обзира на временске или било какве друге услове,

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације 

Учесници: Телеком РС ИЈ Добој, А.Д.Водовод Добој, З.П.Електро 
Добој

Рок: Сталан задатак

38. Проглашење ванредне ситуације.

Извршилац задатка: Градоначелник, Штаб за ванредне ситуације

Учесници: Чланови Штаба за ванредне ситуације 

Рок: У складу са процјеном ситуације

Напомена: Ванредна ситуација се у принципу проглашава у случају да насталој опасности не 
могу  адекватно одговорити службе чија је то редовна дјелатност и субјекти са којима је потписан 
уговор о сарадњи.

39. Активирање Штаба за ванредне ситуације Града Добој.

Извршилац задатка: Градоначелник  

Учесници: Чланови Штаба за ванредне ситуације града 

Рок: У складу са процјеном ситуације
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40. Наредба о активирању оперативно-комуникативног центра у случају када је наређена при-

правност или је проглашена ванредна ситуација.

Извршилац задатка: Градоначелник

Учесници: Чланови Штаба за ванредне ситуације града

Рок: У складу са процјеном ситуације

41. Доношење наредбе о мобилизацији и мобилизација расположивих људских и материјал-
но-техничких капацитета града, у случајевима када се адекватан одговор не може пружити са 
капацитетима органа и институција чија је то редовна дјелатност.

Извршилац задатка: Градоначелник

Учесници:
Чланови Штаба за ванредне ситуације, Одјељење за 
цивилну заштиту, повјереници, субјекти заштите и 
спасавања

Рок: Ускладу са планом мобилизације

42. Евакуација и збрињавање угроженог становништва.

Извршилац задатка: Градоначелник, Штаб за ванредне ситуације

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту,субјекти који располажу 
капацитетима за смјештај , РУЦЗ

Рок: У складу са планом евакуације и збрињавања

43. Спровођење хигијенско-епидемиолошких и других мјера заштите здравља становништва 
на угроженом подручју.

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације,  Дом 
здравља,Институт за јавно здравство Добој,

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту,  Одјељење за инспекцијске 
послове, субјекти заштите и спашавања

Рок: У складу са процјеном ситуације

44. Тражење помоћи за ангажовање људских и материјалних капацитета сусједних и других 
локалних заједница или од Владе Републике Српске.

Извршилац задатка: Градоначелник, Штаб за ванредне ситуације

Учесници: Републички Штаб за ванредне ситуације, РУ цивилне 
заштите

Рок: У току елементарне непогоде

Напомена: Помоћ се са нивоа Републике тражи након што су исцрпљени сви расположиви 
капацитети локалне заједнице, у складу са Упутством о тражењу, пружању и прихватању помоћи 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
53/13).



Број 4 Страна  85С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
45. Достављање лијекова угроженом становништву које живи на неприступачном или тешко 

приступачном терену.

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације,

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту, Дом здравља, Црвени 
крст Добој, РУЦЗ

Рок: У складу са процјеном ситуације

46. Достављање хране и пакета хигијене угроженом становништву.

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту, Црвени крст Добој, 
Центар за социјални рад, повјереници у МЗ-а, 

Рок: У складу са процјеном ситуације

47. Предузимање активности на збрињавању животиња на угроженом подручју.

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације

Учесници: Одјељење за пољопривреду, Одјељење за инспекцијске 
послове, Ветеринарска станица

Рок: У складу са процјеном ситуације

48. Достављање редовних и ванредних информација за вријеме елементарне непогоде - земљо-
треса, о ситуацији на терену, мјерама које се предузимају, ангажованим снагама, приједлогом 
мјера и друго, по захтјеву Републичке управе цивилне заштите Републике Српске.

Извршилац задатка: Град Добој, Штаб за ванредне ситуације 

Учесници: Одјељење за цивилну заштиту,сви ангажовани субјекти 
по плану заштите и спашавања 

Рок: у току елементарне непогоде - земљотреса

V СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА

49. Санирање посљедица на материјалним добрима на којима је причињена штета.

Извршилац задатка: Град Добој, привредна друштва, грађани, 

Учесници: Штаб за ванредне ситуације, Одјељење за цивилну 
заштиту

Рок: у складу са процјеном ситуације

50. Формирање комисије за процјену штете настале усљед земљотреса на нивоу града.

Извршилац задатка: Град Добој, Градоначелник

Учесници: Штаб за ванредне ситуације, Одјељење за цивилну 
заштиту
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Рок: У складу са процјеном ситуације

51. Предузимање мјера на санацији посљедица и опоравку од земљотреса и пружање помоћи 
угроженим са нивоа града.

Извршилац задатка:
Град Добој, привредна друштва и друга правна лица 
из области комуналне, грађевинске, здравствене, 
ветеринарске и других области

Учесници: Угрожени субјекти ,Одјељење за цивилну заштиту

Рок: У складу са процјеном ситуације

VI ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА

52. О реализацији задатака из овог плана, извршиоци задатака су дужни до 15. децембра те-
куће године, доставити извјештај Републичкој управи цивилне заштите, са приједлогом мјера за 
унапређење Плана и наученим лекцијама.

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 53. Извршиоци задатака, утврђени овим планом, дужни су у оквиру својих надлежности, 
реализовати и друге задатке из домена заштите и спасавања од земљотреса кроз све фазе: пре-
вентива, одговор и опоравак, а који ће за резултат имати спречавање настанка или ублажавање 
посљедица елементарне непогоде изазване земљотресом.

54. Извршиоци задатака, утврђени овим планом, дужни су, у оквиру властитог буџета, обез-
биједити финансијска средства потребна за њихову реализацију.

55. Овај План ступа на снагу  даном  доношења, a биће објављен у „Службеном гласнику Града 
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-514/21.  
Добој, 25. 3. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.
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На основу члана 72. став (2) Закона о заду-

живању, дугу и гаранцијама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
71/12, 52/14 и 114/17) и члана 60. Статута гра-
да Добоја („Службени гласник града Добоја“, 
број 1/17 ), градоначелник Добоја 14.04.2021.
године, донио је

ИЗВЈЕШТАЈ 
о  стању дуга и гаранцијама града 

Добоја на дан 31.12.2020. године

(1) Стање дуга града Добоја на дан 31.12.2020. 
године износи укупно   52.725.564,66 КМ ( глав-
ница 45.215.318,31 КМ, камата 7.510.246,35 
КМ ), и то по основу сљедећих дугорочних 
обавеза:

1) Сврха задужења: Куповина станова, 
пословних простора и гаража, реконструкција 
и доградња музеја, рехабилитација пута 
Доња Палежница - Зелиња, реконструкција 
улице Краља Александра, радови на уређењу 
дограђевинске парцеле, реконс. магистралног 
вреловода у улици добојских бригада, 
изградња канализације у насељу Баре,  
изградња градских саобраћајница,

 - назив банке/добављача: НЛБ Развојна 
банка АД,  Бања Лука,

 - износ укупног задужења: 12.081.693,72 
КМ,

 - повучена средства од кредита: 
10.000.000,00 КМ,

 - период задужења: 10 година,
 - отплаћени износ: 150.491,80  КМ,
 - стање дуга: 11.931.201,92   КМ:

– главница: 10.000.000,00   КМ,
– камата: 1.931.201,92 КМ;

2) Сврха задужења: Финансирање 
капиталних инвестиција,

 - назив банке/добављача: Уни кредит банка 
АД,  Бањалука ,

 - износ укупног задужења: 3.941.082,17 КМ,
 - повучена средства од кредита: 3.000.000,00 

КМ,
 - период задужења: 10 година,
 - отплаћени износ: 0,00 КМ,

 - стање дуга: 3.941.082,17 КМ:
– главница: 3.000.000,00 КМ,
– камата: 941.082,17 КМ;

3) Сврха задужења: Рефинансирање 
кредитних обавеза по кредитима у НЛБ Банци 
АД Бања Лука и Новој Банци АД Бања Лука 
и за куповину непокретности 8 станова, 
пословних простора и гараже ),

 - назив банке/добављача: Нова банка АД,  
Бања Лука

 - износ укупног задужења: 17.799.456,13  
КМ,

 - повучена средства од кредита: 
15.000.000,00 КМ,

 - период задужења: 10 година,
 - отплаћени износ: 1.483.288,00  КМ,
 - стање дуга: 16.316.168,13  КМ:

– главница: 13.940.378,73 КМ,
– камата: 2.375.789,40 КМ

4) Сврха задужења: Експропријација 
земљишта за израду колектора оборинских 
вода подручја Усора и пумпне станице Усора, 
експропријација земљишта корита ријеке 
Босне, изградња вреловода по Рег.плану 
Усора, изградња канализације по Рег.плану 
Усора, асфалтирање и реконструкција улица 
оштећених у поплави 2014. године ( Ул. 
Краља Твртка, Видовданска, Цара Душана )

 - назив банке/добављача: Рајфајзен банка 
АД,  Сарајево,

 - износ укупног задужења: 5.855.604,23 КМ,
 - повучена средства од кредита: 5.000.000,00 

КМ,
 - период задужења: 10 година,
 - отплаћени износ: 979.614,39  КМ,
 - стање дуга: 4.875.989,84 КМ:

– главница: 4.256.835,49 КМ,
– камата: 619.154,35 КМ

5) Сврха задужења: Пројекат главног 
колектора оборинских вода подручје Усора и 
пумпне станице Усора

 - назив банке/добављача: НЛБ банка АД,  
Бања Лука,

 - износ укупног задужења: 569.919,46 КМ,
 - повучена средства од кредита: 500.000,00 

КМ,
 - период задужења: 10 година,
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 - отплаћени износ: 89.709,51  КМ,
 - стање дуга: 480.209,95  КМ:

– главница: 429.816,22 КМ,
– камата: 50.393,73  КМ

6) Кредитна средства у реализацији
 - Сврха задужења: Санација и реконструкција 

локалне инфраструктуре оштећене услед 
поплаве по хитном пројекту опоравка од 
поплава одобрењем свјетске банке,

 - назив банке/добављача: Влада РС – 
Министарство финансија,

 - одобрена средства: 1.518.046,22 КМ, ( 
609.349,26 SDR ), 

 - повучена средства од кредита: 581.109,25 
SDR, односно 1.345.505,59 КМ,

 - период задужења: 25 година, укључујући 5 
година периода одгоде плаћања,

 - каматна стопа: 1,25 % годишње,
 - валута плаћања: КМ или Еуро, у 

еквивалентном износу SDR.
7) Сврха задужења: Финансирање капитал-

них инвестиција
 - назив банке/добављача: НЛБ банка АД,  

Бања Лука,
 - износ укупног задужења: 4.991.451,27 КМ,
 - повучена средства од кредита: 4.028.537,72 

КМ,
 - период задужења: 10 година,
 - отплаћени износ: 88.115,60  КМ,
 - стање дуга: 4.903.335,67 КМ:

– главница: 4.350.000,00 КМ,
– камата: 553.335,67 КМ

8) Сврха задужења: Финансирање прене-
сених обавеза из претходног периода и из-
градња спортске дворане

 - назив банке/добављача: Комерцијална 
банка АД,  Бања Лука,

 - износ укупног задужења: 4.610.837,72 КМ,
 - повучена средства од кредита: 4.100.000,00 

КМ,
 - период задужења: 10 година,
 - отплаћени износ: 331.531,33   КМ,
 - стање дуга: 4.279.306,39  КМ:

– главница: 3.892.782,28 КМ,
– камата: 386.524,11  КМ

9) Сврха задужења: Финансирање капитал-
них инвестиција

 - назив банке/добављача: Уни кредит банка, 
Нова банка,

 - износ укупног задужења: 4.765.813,11 КМ,
 - повучена средства од кредита: 4.000.000,00 

КМ,
 - период задужења: 10 година,
 - отплаћени износ: 113.048,11   КМ,
 - стање дуга: 4.652.765,00  КМ:

– главница: 4.000.000,00 КМ,
– камата: 652.765,00  КМ

(2) Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и у „Службеном 
гласнику града Добоја“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1-304/21.  
Добој, 14. 4. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.
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ОГЛАСИ

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-5/21 
од 01.03.2021. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 640/7 упис Промје-
не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника зграде  у улици Карађорђева 
број:1 „Венера“ у Добоју са сљедећим подаци-
ма:

Врши се промјена лица овлаштеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде у 
ул. Карађорђева бр.1“ Венера у Добоју, из Ре-
гистра се бришу: Стјепановић Славиша и Ни-
колић Свјетлана, а као ново лице овлаштено за 
заступање Заједнице уписује се: Стјепановић 
Славиша, заступа заједницу самостално и без 
ограничења.        

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-5/21.  
Добој, 1. 3. 2021. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Дејан Нарић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-6/21 
од 04.03.2021. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 641/7 упис Промје-
не лица овлашћених за заступање Заједнице 

етажних власника зграде поште бб Осјечани 
са сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за за-
ступање Заједнице етажних власника згра-
де поште бб Осјечани. Из регистра се брише 
Стевановић Милутин, а у регистар се уписује 
лице овлашћено за заступање: Змрзликар Зо-
ран -  заступа заједницу самостално и без огра-
ничења.        

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-6/21.  
Добој, 4. 3. 2021. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Дејан Нарић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-8/21 
од 11.03.2021. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 643/7 упис Промје-
не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника зграде у улици Цељска број: 
8 у Добоју са сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлашћеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде у 
улици Цељска број: 8 у Добоју. Из регистра се 
брише ранији заступник: Стојаковић Младен, 
а у регистар се уписује лице овлашћено за за-
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ступање: Дујаковић Војко -  заступа заједницу 
самостално и без ограничења.        

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-8/21.  
Добој, 11. 3. 2021. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Дејан Нарић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-7/21 
од 11.03.2021. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 642/7 упис Промје-
не назива заједнице и лица овлашћених за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде у 
улици Ђенерала Драже број: 39-41 у Добоју са 
сљедећим подацима:

Врши се промјена назива Заједнице етаж-
них власника зграде у ул. Ђенерала Драже 
бр.39-41 у Заједницу етажних власника у ул. 
Ћупријска бр.39-41, такође се врши промјена 
лица овлаштеног за заступање ЗЕВ-а, па се 
из  Регистра се бришу Кнежевић Ратко и Ма-
лишановић Мирко, а као нова лица овлаштена 
за заступање Заједнице уписују се: Глигоревић 
Јово заступа заједницу самостално и без огра-
ничења и Дујић Бранка заступа заједницу са-
мостално и без ограничења.      

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-7/21.  
Добој, 11. 3. 2021. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Дејан Нарић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-9/21 
од 23.03.2021. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 644/7 упис Промје-
не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника зграде у улици Војводе Ми-

шића број: 54/4 у Добоју са сљедећим подаци-
ма:

Врши се промјена лица овлашћеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде у 
улици Војводе Мишића број: 54/4 у Добоју. Из 
регистра се бришу ранији заступници: Миш-
ић Петар и Благојевић Ранкица, а у регистар 
се уписују лица овлашћена за заступање: Спа-
сојевић Душко и Благојевић Ранкица - засту-
пају заједницу самостално и без ограничења.        

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-9/21.  
Добој, 23. 3. 2021. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Дејан Нарић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-10/21 
од 30.03.2021. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 646/7 упис Промје-
не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника зграде у улици Краља Дра-
гутина број: 20 у Добоју са сљедећим подаци-
ма:

Врши се промјена лица овлашћеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде 
у улици Краља Драгутина број: 20 у Добоју. 
Из регистра се брише ранији заступник: Ло-
пандић Синиша, а у регистар се уписује лице 
овлашћено за заступање: Максимовић Мирко 
- заступају заједницу самостално и без огра-
ничења.        

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-10/21.  
Добој, 30. 3. 2021. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Давор Савић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-11/21 
од 29.03.2021. године, извршио је у регистру 
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заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 645/7 упис Промје-
не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника зграде у улици Кнегиње 
Милице број: 3 у Добоју са сљедећим подаци-
ма:

Врши се промјена лица овлашћеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде у 
ул. Кнегиње Милице бр. 3 у Добоју, из Регис-
тра се брише: Ствевић Дејан, а као нова лица 
овлаштена за заступање Заједнице уписују се: 
Барјактаревић Горан заступа заједницу само-
стално и без ограничења и Божић Тамара за-
ступа заједницу самостално и без ограничења.  

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ

Број: 07-372-1-11/21.  
Добој, 29. 3. 2021. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Давор Савић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-12/21 
од 31.03.2021. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 321/4 упис Промје-
не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника зграде „Бојана“ у улици 
Војводе Синђелића број: 30 у Добоју са сље-
дећим подацима:

Врши се промјена лица овлашћеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде 
„Бојана“ у улици Војводе Синђелића број: 30 
у Добоју. Из регистра се брише ранији за-
ступник: Стојановић Биљана, а у регистар се 
уписују лица овлашћена за заступање: Марко-
вић Милијан и Марић Ђорђо - заступају зајед-
ницу самостално и без ограничења.        

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-12/21.  
Добој, 31. 3. 2021. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Давор Савић, с.р.
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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. Рјешењем Министарства информисања Републике Српске, број 01-213/96. од 07. 06. 
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гласила под редним бројем 143.
Штампа: „Графичар” Добој. За штампарију: Станоје-Зеле Лујић. 




