
На основу члана 4. и 8. Закона о порезу на 
непокретности  („Службени гласник Републи-
ке Српске“, број 91/15), члана 39. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 97/16), члана 35. Статута 
Града Добој („Службени гласник Града До-
бој“ број 1/17), и члана 86. и 128. Пословника 
Скупштине Града Добој  („Службени гласник 
Града Добој“ број 1/17), Скупштина Града До-
бој, на сједници одржаној 25.03.2021. године, 
донијела је

О Д Л У К У 
о утврђивању пореске стопе за 
опорезивање непокретности на 

подручју Града Добој у 2021. години

Члан 1. 

Овом одлуком одређује се пореска стопа за 
опорезивање непокретности које се налазе на 
подручју Града Добој.

Члан 2.

Непокретностима, у складу са Законом и 
овом одлуком, сматра се земљиште са свим 
оним што је трајно спојено с њим или што је 
изграђено на површини земљишта, изнад или 
испод земљишта.

Члан 3.

(1) Пореска стопа за опорезивање непокрет-
ности утврђује се у висини од 0,20%.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, порес-
ка стопа  за непокретности у којима се непо-
средно обавља производна дјелатност износи 
0,10%.

(3) Под непокретностима из става 2. овог 
члана подразумијевају се објекти за произ-
водњу и објекти за складиштење сировина, 
полупроизвода и готових производа, уколико 
чине заокружену производну цјелину.

Члан 4.

Пореску основицу за обрачун пореза на не-
покретност представља процијењена тржишна 
вриједност непокретности.

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-27/21 
Добој, 25. 3. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

ГРАДА ДОБОЈ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 3 26. март 2021. год.

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

АКТИ СКУПШТИНЕ
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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 25.03.2021. 
године, донијела је

О Д Л У К У 
о ангажовању новчаних средстава 

Члан 1.

Одобрава се ангажовање  новчаних средста-
ва у износу од 99.824,88 КМ ЗЕВ-у Цара Ду-
шана бр.15, 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 3.

Реализацију ове Одлуке извршиће се прено-
сом средстава на жиро рачун „ЗЕВ Цара Душа-
на бр.15“.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-113/21 
Добој, 25. 3. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 80. Закона о уређењу прос-
тора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), чла-
на 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 97/16 и 36/19) члана 76. Статута Града До-

бој („Службени гласник Града Добој“ бр. 1/17) 
и члана 128. став 1. Пословника Скупштине 
града Добој („Службени гласник града Добој“ 
број 1/17), Скупштина града Добој,  на  сјед-
ници одржаној 25.03.2021. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о допуни Одлуке о уређењу простора 

и грађевинском земљишту

I

У Одлуци о уређењу простора и грађевин-
ском земљишту („Службени гласник града 
Добоја“ број 1/14 и 3/19) послије члана 28 А 
додаје се нови члан 28 Б и исти гласи:

„Инвеститори који су закључили уговор о 
одгођеном плаћању накнада за ренту и уређење 
градског грађевинског имају право да преоста-
ли износ дуга плате умањен за 30 % уколико 
исти измире одједном.“

II

Умањење преосталог износа дуга и тачке I 
ове Одлуке инвеститор остварује по претход-
но поднесеном захтјеву уз прибављену саглас-
ност Скупштине града у сваком појединачном 
случају, а на основу којег се сачињава уговор, 
односно анекс уговора о плаћању ренте и 
уређења градског грађевинског земљишта.

III

Инвеститору којем је Скупштина града дала 
сагласност за умањење преосталог дуга од 30 
% дужан је уплатити цјелокупни умањени из-
нос дуга у року од 15 дана од дана објављи-
вања Одлуке у Службеном гласнику града До-
бој, а на основу сачињеног уговора, односно 
анекса уговора.

IV

Уколико инвестиор у горе наведеном року 
не изврши уплату умањену по основу Одлуке 
Скупштине града, иста ће бити стављена ван 
снаге, као и уговор, односно анекс уговора, а  
инвеститор је дужан да настави плаћање пре-
ма раније закљученом уговору.
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V

У осталом дијелу одлука остаје на снази.

VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-28/21 
Добој, 25. 3. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу  члана 50. став 5. и члана 52.став 
3. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број: 97/16 и 36/19), и члана 
35. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ бр: 1/17), Скупштина Града До-
бој, на сједници одржаној 25.03.2021. године, 
донијела је 

О Д Л У К У 
о усвајању измјене  дијела 

регулационог плана „Центар“ Добој, 
ревизија, блок 6 

(зграда градске управе) 

I

Усваја се измјена дијела регулационог пла-
на „Центар“ Добој, ревизија, блок 6 (зграда 
градске управе)(у даљем тексту:  План).

II

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

ОПШТИ ДИО
ТЕКСТУАЛНИ ДИО

А.  Уводни дио
Б.  Анализа и оцјена стања
В.  Циљеви просторног развоја
Г.  Програм(Концепт)  Плана

Д. Урбанистичко технички услови

ГРАФИЧКИ ДИО
А.  КАРТЕ СТАЊА

1. Ажуриран план парцелације 
2. Карте власништва над земљиштем
3. Подјела обухвата плана на зоне по 
намјенама, типологијама изградње према     
врстама објеката, заузетости парцела, 
спратности и другим критеријумима
4. Постојећа функционална организација у 
обухвату плана 
5. Инжињерско-геолошка  карта
6. Извод из регулационог плана „Центар“ 
Добој, ревизија, блок 6 (зграда градске 
управе)

Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 
7. Границе плана одређене по постојећим 
катастарским честицама
8. План парцелације и препарцелације
9. План организације простора 
10. План организације јавних површина и 
објеката 
11. План саобраћаја 
12. План хидротехничке инфраструктуре 
13. План енергетске и телекомуникационе 
инфраструктуре
14. План термоенергетске инфраструктуре
15. План уређења зелених и рекреационих 
површина 
16. План грађевинских и регулационих линија 

III

Елаборат  Плана, израдио је „Добојинвест“ 
а.д. Добој у децембру 2020. године и чини сас-
тавни дио ове одлуке.

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

IV

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

V

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

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

VII

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

VIII

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-29/21 
Добој, 25. 3. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу  члана 50. став 5. и члана 52.став 
3. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број: 97/16 и 36/19), и члана 
35. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ бр: 1/17), Скупштина Града До-
бој, на сједници одржаној  25.03.2021. године, 
донијела је 

О Д Л У К У 
о усвајању измјене и допуне  дијела 
регулационог плана „Центар“ Добој 

– ревизија, блок 1.3.5 

I

Усваја се измјена и допуна дијела регула-
ционог плана „Центар“ Добој – ревизија,блок 
1.3.5.  (у даљем тексту:  План).

II

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

 ОПШТИ ДИО
 ТЕКСТУАЛНИ ДИО

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

ГРАФИЧКИ ДИО
А.  КАРТЕ СТАЊА

1. Ажуриран план парцелације 
2. Карте власништва над земљиштем
3. Подјела обухвата плана на зоне по 
намјенама, типологијама изградње према 
врстама објеката, заузетости парцела, 
спратности и другим критеријумима
4. Постојећа функционална организација у 
обухвату плана 
5. Инжињерско-геолошка  карта

Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 
7. Границе плана одређене по постојећим 
катастарским честицама
8. План парцелације и препарцелације
9. План организације простора 
10. План организације јавних површина и 
објеката 
11. План саобраћаја и нивалације
12. План хидротехничке инфраструктуре 
13. План енергетске и телекомуникационе 
инфраструктуре
14. План термоенергетске инфраструктуре
15. План уређења зелених и рекреационих 
површина 
16. План грађевинских и регулационих линија 

 III
Елаборат  Плана, израдио је „Добојинвест“ 

а.д. Добој у октобру 2020. године и чини сас-
тавни дио ове одлуке.

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

IV
План је основа за парцелацију грађевинског 

земљишта по прописима о уређењу простора 
и грађењу.

V
План се излаже на стални јавни увид код ор-

гана управе надлежног за послове просторног 
уређења.
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VI

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

VII
Ступањем на снагу ове одлуке престају да 

важе раније донесени просторно-плански до-
кументи проведбеног карактера, у дијелу у 
којем нису у сагласности  са   Планом.

VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања  у „Службеном гласнику 
Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-30/21 
Добој, 25. 3. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу  члана 50. став 5. и члана 52.став 
3. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број: 97/16 и 36/19), и члана 
35. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ бр: 1/17), Скупштина Града До-
бој, на сједници одржаној 25.03. 2021. године, 
донијела је 

О Д Л У К У 
о усвајању измјене  дијела 

регулационог плана стамбено-
пословног комплекса 

„Средњошколски центар“ Добој, 
фаза I 

I

Усваја се измјена дијела регулационог пла-
на стамбено-пословног комплекса „Средњош-
колски центар“ Добој, фаза I (у даљем тексту:  
План).

II

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

 ОПШТИ ДИО
 ТЕКСТУАЛНИ ДИО

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

ГРАФИЧКИ ДИО
А.  КАРТЕ СТАЊА

1. Ажурна геодетска подлога 
2. Карте власништва над земљиштем
3. Подјела обухвата плана на зоне по 
намјенама, типологијама изградње према 
врстама објеката, заузетости парцела, 
спратности и другим критеријумима
4. Постојећа функционална организација у 
обухвату плана 
5. Инжињерско-геолошка  карта
6. Извод из регулационог плана стамбено-
пословног комплекса „Средњошколски 
центар“ Добој, фаза I

Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 
7. План парцелације и препарцелације
8. План организације простора 
9. План организације јавних површина и 
објеката 
10. План саобраћаја 
11. План хидротехничке инфраструктуре 
12. План енергетске и телекомуникационе 
инфраструктуре
13. План термоенергетске инфраструктуре
14. План уређења зелених и рекреационих 
површина 
15. План грађевинских и регулационих линија 

III
Елаборат  Плана, израдио је „Добојинвест“ 

а.д. Добој у јануару 2021. године и чини сас-
тавни дио ове одлуке.

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

IV
План је основа за парцелацију грађевинског 

земљишта по прописима о уређењу простора 
и грађењу.

V
План се излаже на стални јавни увид код ор-

гана управе надлежног за послове просторног 
уређења.
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VI

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

VII

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

VIII

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-31/21 
Добој, 25. 3. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу  члана 50. став 5. и члана 52.став 
3. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број: 97/16 и 36/19), и члана 
35. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ бр: 1/17), Скупштина Града До-
бој, на сједници одржаној  25.03.2021. године, 
донијела је 

О Д Л У К У 
о усвајању измјене  дијела 

регулационог плана „Доњи град“ 
Добој-Ревизија, блок 6 

I

Усваја се измјена дијела регулационог плана 
„Доњи град“ Добој-Ревизија, блок 6 (у даљем 
тексту: План).

II

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

 ОПШТИ ДИО
 ТЕКСТУАЛНИ ДИО

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

ГРАФИЧКИ ДИО
А.  КАРТЕ СТАЊА

1. Ажуран план парцелације 
2. Карте власништва над земљиштем
3. Подјела обухвата плана на зоне по 
намјенама, типологијама изградње према 
врстама објеката, заузетости парцела, 
спратности и другим критеријумима
4. Постојећа функционална организација у 
обухвату плана 
5. Инжињерско-геолошка  карта
6. Границе плана одређене по постојећим 
катастарским честицама

Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 
7. План парцелације и препарцелације
8. План организације простора 
9. План организације јавних површина и 
објеката 
10. План саобраћаја 
11. План хидротехничке инфраструктуре 
12. План енергетске и телекомуникационе 
инфраструктуре
13. План термоенергетске инфраструктуре
14. План уређења зелених и рекреационих 
површина 
15. План грађевинских и регулационих линија 

III
Елаборат  Плана, израдио је „Добојинвест“ 

а.д. Добој у децембру 2021. године и чини сас-
тавни дио ове одлуке.

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

IV
План је основа за парцелацију грађевинског 

земљишта по прописима о уређењу простора 
и грађењу.

V

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

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

VII
Ступањем на снагу ове одлуке престају да 

важе раније донесени просторно-плански до-
кументи проведбеног карактера, у дијелу у 
којем нису у сагласности  са   Планом.

VIII

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-32/21 
Добој, 25. 3. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу  члана 50. став 5. и члана 52.став 
3. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број: 97/16 и 36/19), и члана 
35. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ бр: 1/17), Скупштина Града До-
бој, на сједници одржаној 25.03.2021. године, 
донијела је 

О Д Л У К У 
о усвајању измјене  дијела 

регулационог плана „Центар“ Добој-
Ревизија (блок 6) 

I

Усваја се измјена дијела регулационог пла-
на „Центар“ Добој-Ревизија (блок 6) (у даљем 
тексту: План).

II

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

 ОПШТИ ДИО
 ТЕКСТУАЛНИ ДИО

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

ГРАФИЧКИ ДИО
А.  КАРТЕ СТАЊА

1. Ажурна геодетска подлога 
2. Карте власништва над земљиштем
3. Подјела обухвата плана на зоне по 
намјенама, типологијама изградње према 
врстама објеката, заузетости парцела, 
спратности и другим критеријумима
4. Постојећа функционална организација у 
обухвату плана 
5. Инжињерско-геолошка  карта
6. Извод из регулационог плана „Центар“ 
Добој-Ревизија

Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 
7. План парцелације и препарцелације
8. План организације простора 
9. План организације јавних површина и 
објеката 
10. План саобраћаја 
11. План хидротехничке инфраструктуре 
12. План енергетске и телекомуникационе 
инфраструктуре
13. План термоенергетске инфраструктуре
14. План уређења зелених и рекреационих 
површина 
15. План грађевинских и регулационих линија 

 III
Елаборат  Плана, израдио је „Добојинвест“ 
а.д. Добој у јануару 2021. године и чини 
саставни дио ове одлуке.
Елаборат из претходног става овог члана 
налази се у прилогу Одлуке из члана 1.

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

V
План се излаже на стални јавни увид 
код органа управе надлежног за послове 
просторног уређења.
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VI

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

VII

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

VIII

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-33/21 
Добој, 25. 3. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 52. Закона о заштити жи-
вотне средине („Службени гласник Републи-
ке Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20 ), члана 
39. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) 
и члана 35. Статута града Добој, Службени 
гласник Град Добој, број 1/17. Скупштина Гра-
да Добој је на сједници одржаној 25.03.2021. 
године, донијела је

О Д Л У К У 
о изради Стратешке процјене 
утицаја на животну средину 

Просторног плана града Добој за 
период 2018.- 2038. године

I

Приступа се изради Стратешке процјене 
утицаја на животну средину (у даљем тексту: 
Стратешка процјена) Просторног плана града 
Добој (у даљем тексту: План) којим је обух-
ваћено подручје града Добој, у површини од 
око 655,33 км2 (65.5333,73 хa).

II

Стратешком процјеном - анализираће се и 
оцијенити могући утицај намјене, организа-
ције и коришћења простора у обухвату Плана 
- из тачке I ове одлуке, на животну средину.

III

Стратешка процјена се ради истовремено са 
израдом Плана.

Саставни дио поступка Стратешке процјене 
је израда Извјештаја о стратешкој процјени.

Извјештај чини саставни дио документа-
ције која се прилаже уз План, и садржи иден-
тификацију, опис и процјену могућих значај-
них утицаја на животну средину, као и мјере 
за смањење негативних утицаја на животну 
средину.

IV

Одјељење за просторно уређење, као на-
длежни орган за провођење Стратешке про-
цјене, ће - у складу са чланом 55. Закона о 
заштити животне средине (Службени гласник 
Републике Српске, број 71/12, 79/15 и 70/20), 
на адекватан начин, обезбиједити учешће јав-
ности, одређивањем начина и рокова за вр-
шење увида у садржај Извјештаја о стратешкој 
процјени, начину и роковима за достављање 
мишљења, као и обавјештавању о времену и 
мјесту одржавања јавне расправе.

V

Средства за израду Извјештаја о стратешкој 
процјени, биће обезбијеђена у Буџету Града 
Добој.

VI

Носилац израде Извјештаја о стратешкој 
процјени биће одређен у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама БиХ.

VII

Ова одлука чини саставни дио Одлуке о 
изради Просторног плана града Добој, и биће 
објављена у Службеном гласнику Града Добој.
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VIII

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-34/21 
Добој, 25. 3. 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“ бр. 97/16 и 36/19), члана 4. став 3. Правил-
ника о обрачуну накнаде трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 95/13, 99/13 
и 22/14), а у вези са Законом о уређењу прос-
тора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), чла-
на 35. Статута Града Добој („Службени глас-
ник Града Добој“ бр. 1/17), Скупштина Града 
Добој,  на  сједници одржаној 25.03.2021. го-
дине, донијела је 

Одлуку 
 о измјени и допуни Програма 

уређења грађевинског земљишта за 
2020. годину

I
У Програму уређења грађевинског 

земљишта за 2020. годину („Службени гласник 
Града Добој“ број: 1/20) мијења се дио Програ-
ма А. „Припремање грађевинског земљишта“ 
и дио  Програма  Б „Опремање земљишта“ и 
гласи:

„ А. Припремање грађевинског земљишта
1. Израда Регулационог плана „Проширење 

градског гробља Шушњари“ Добој
2. Износ средстава  3.217,50 КМ  
3. Израда Регулационог плана „Центар“ Добој 

и Регулационог плана „Доњи град“ Добој
4. Износ средстава  51.831,00 КМ  

„Б. Опремање земљишта

1. Реконструкција улице Краља Алeксандра у 
Добоју

2. Износ средстава: 1.653.535,26 КМ 
3. Извођење радова на изградњи градске 

саобрaћајнице „Сфоровски пут“ у Добоју
4. Износ средстава: 1.709.582,53 КМ
5. Извођење радова на реконструкцији 

и изградњи улице поред Аутобуске 
станице „Требаваекспрес“ у Добоју (фазе 
електроинсталација, хидротехничка фаза, 
нискоградња)

6. Износ средстава: 381.160,37 КМ
7. Извођење радова на изградњи дијела улице 

од раскрснице са улицом Цара Душана до 
Брчко гаса према улици Николе Тесле у До-
боју ( електроинсталције и хидротехника)

8. Износ средстава: 44.741,32 КМ
9. Извођење радова на реконструкцији и 

изградњи дијела улице Цара Душана (од 
раскрснице са улицом Југ Богдана до раскр-
снице код „Брчко гаса) у Добоју (хидротех-
ника фаза, фаза електроинсталација, фаза 
нискоградње, машинска фаза)

10. Износ средстава: 971.473,35 КМ
11. Извођење радова на уређењу до грађевин-

ских парцела
12. Износ средстава: 1.427.793,64 КМ

II
Остале тачке Програма уређења грађевин-

ског земљишта за 2020. годину остају непро-
мијењене.

III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Добој“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-35/21 
Добој, 25. 3. 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 прива-
тизацији пословних зграда, пословних прос-
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торија и гаража („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број: 98/04, 117/06, 74/07, 71/10, 
30/12, 117/12 и 67/13), Уредбе о поступку јавне 
продаје пословних зграда, пословних 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 вриједности некретнина 
вјештака грађевинско-архитектонске струке 
Илић Маринка из Добоја број: П23-03/21 од 
23.03.2021. године из Добоја, Скупштина гра-
да Добој, на сједници одржаној 25.03.2021. го-
дине, донијела је

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје 

пословног простора 
I

Под условом и на начин регулисан овом 
Oдлуком провешће се продаја пословног прос-
тора у улици Цара Душана бб у Добоју, из-
грађеног на парцели означеној као к.ч. број: 
5704/1 уписана у ПЛ број 6375 КО Добој и то:
 - пословни простор број 1, уписан у Књигу 

уложених уговора о продаји пословних 
зграда, пословних просторија и гаража 
Лист број: 3360, површине 300,43 м² (по 
тлоцрту 300,43 м²), власништво Града Добој 
са дијелом 1/1; 

 - пословни простор број 2 уписан у Књигу 
уложених уговора о продаји пословних 
зграда, пословних просторија и гаража 
Лист број: 3361, површине 1516,73 м² (по 
тлоцрту 1516,73 м²), власништво Града До-
бој са дијелом 1/1.

II
Почетна продајна цијена пословног просто-

ра из тачке I ове Одлуке износи 1.869.939,37 
КМ за укупну површину од 1817,16 м², по 
Процјени вриједности некретнина вјештака 
грађевинско-архитектонске струке Илић Ма-
ринка из Добоја број: П23-03/21 од 23.03.2021. 
године.

III

Поступак продаје предметног пословног 
простора из тачке I ове Одлуке, у складу са  
Уредбом о поступку јавне продаје пословних 

зграда, пословних просторија и гаража прово-
ди Комисија именована од стране Градоначел-
ника Града Добој.

IV

Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге 
Одлука о начину и условима продаје посло-
вног простора Скупштине Града Добој број: 
01-013-93/20 од дана 24.04.2020. године, као и 
све правне радње проистекле из ове Одлуке.

V

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-36/21 
Добој, 25. 3. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16 и 36/18), члана 
35. став 2. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број: 1/17) и члана 128. 
став 1. Пословника о раду Скупштине Града 
Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 
1/17)  Скупштина Града Добој, на сједници 
одржаној 25.03.2021. године, донијела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности на 

потписивање Анекса 1 Споразума 
о обавезама и одговорностима у 

процесу имплементације Пројекта 
„Пројектовање, изградња и 

опремање нове ЈЗУ Болнице „Свети 
апостол Лука“ Добој“ 

I

Овом Одлуком даје се сагласност на пот-
писивање Анекса1 Споразума о обавезама и 
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одговорностима у процесу имплементације 
Пројекта „Пројектовање, изградња и опре-
мање нове ЈЗУ Болнице „Свети апостол Лука“ 
Добој“, који се закључује између Министар-
ства здравља и социјалне заштите у Влади Ре-
публике Српске, Града Добоја и Јавне здравс-
твене установе „ Свети апостол Лука“ Добој.

II

Овлашћује се Градоначелник Града Добоја 
да потпише Анекс1 Споразума наведен у чла-
ну 1 ове одлуке. 

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-37/21 
Добој, 25. 3. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 1. тачка 2. Зако-
на о локалној самоуправи измјене,и допуне 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 
97/16, и 36/19 ), члана 35. Статута Града Добој 
(“Службени гласник Града Добој”, број: 1/17) 
и члана 128 Пословника Скупштине Града До-
бој, („Службени гласник Града Добој“, број 
1/17) Скупштина Града Добој, на сједници 
одржаној 25.03.2021. године, донијела је

О Д Л У К А 
о начину и условима одржавања 

локалних и некатегорисаних путева 
у зимском периоду 2020./21.

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средста-
ва за потребе чишћења снијежних наноса са 
локалних и некатегорисаних путева у зимском 
периоду 2020/21мјесним заједницама у изно-
су до 1.000,00КМ, по захтјеву савјета мјесне 

заједнице, упућеног Градоначелнику Града 
Добоа.

Члан 2.

Одобрена средства ће се ангажовати из 
буџета Града Добој према расположивим фи-
нансијским средствима и теретиће потрошач-
ку јединицу 0028200,  мјесне заједнице 412 
500 Расходи за текуће одржавање. 

Члан 3. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-37/21 
Добој, 25. 3. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 69. став (1) и члана 73. 
став (2) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 9. 14. и 
18. Правилника о обрачуну накнаде трошко-
ва уређења градског грађевинског земљишта 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 
95/13, 99/13 и 22/14), члана 39. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 97/16 и 36/19) и члана 
35. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број 1/17), Скупштина Града До-
бој на сједници одржаној 25.03.2021. године, 
донијела је

ОДЛУКУ 
о висини накнаде за трошкове 

уређења градског грађевинског 
земљишта за 2021. годину

I

Овом одлуком, утврђује се висина накнаде за 
трошкове уређења градског – грађевинског 
земљишта за 1m2 (један метар квадратни) 



Страна  12 Број 3С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
корисне површине објекта – спроведбених 
докумената просторног уређења за 2021. 
годину.

II

Трошкови уређења градског грађевинског 
земљишта – израчунати према одредбама За-

кона о уређењу простора и грађењу, Правил-

ника о обрачуну накнаде трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта, Уредбе о 

условима, начину обрачуна и плаћању накнаде 

за легализацију објеката, за спроведбена доку-

мента просторног уређења износе у КМ/ m2.

А/ НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОДРУЧЈА  
ЗА КОЈЕ ЈЕ ДОНЕСЕН СПРОВЕДБЕНИ ДОКУМЕНТ.

Ред.
Бр. НАЗИВ ПЛАНА Трошкови уређења 

КМ/м² нето

1. Измјена и допуна дијела регулационог плана  „Центар“ 
Добој (пијаца) (Сл.гл.оп. Добој бр.1/07) 101,00

2.

Регулациони план стамбено-пословног комплекса 
„Средњошколски центар“ Добој фаза I (Сл. гл.оп. Добој бр. 
2/09)

93,50

3.
Измјена регулационог плана „Центар“ Добој, дио блока 9. и 
дио блока 8. (Сл.гл.оп. Добој бр. 7/09) 99,00

4. 

Регулациони план стамбено-пословног комплекса 
„Средњошколски центар“ Добој фаза  II (Сл.гл.оп. Добој бр. 
4/11)

93,50

5. 
Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој, блок 
10.(Сл.гл. оп.Добој бр. 1/12) 94,61

6. 
Измјена дијела регулационог плана „Доњи град“ Добој, 
блок 3 („Сл. гл. оп. Добој бр. 1/12) 87,13

7.
Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој, блок 
1.3.5. („Сл.гл. оп. Добој бр. 7/12) 91,90

8.
Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој, блок 5 
(„Сл. гл. оп. Добој 8/12) 89,67

9.
Измјена дијела регулационог плана „Центар“Добој
блок 1. (Сл. гл. оп. Добој бр, 2/13) 97,79

10. 
Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој, (Сл.гл. 
оп. Добој бр. 3/14) 97,00

11.
Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој-ревизија 
блок 4. (Сл.гл. оп. Добој бр. 3/15) 75,16

12.
Измјена дијела Регулационог плана „Центар“ Добој, блок 1, 
(Сл.гл. оп. Добој бр. 3/15) 89,73

13.

Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој-
ревизија  блок 9.
 (Сл.гл. оп. Добој бр.  9/15)

90,23

14.
Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој-
ревизија, блок 5.         (Сл.гл. оп. Добој бр.  9/15) 93,50
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15. Регулациони план „Средњошколски центар – Усора“ 
(„Службени гласник Града Добој бр: 1/16 95,45

16. Регулациони план „Босанка“ („Службени гласник Града 
Добој бр: 1/16 105,30

17. Измјена и допуна регулационог плана „Средњошколски 
центар – фаза I“ („Службени гласник Града  Добој бр: 1/16) 
Спортска дворана

90,50

18. Измјена и допуна регулационог плана „Центар“ ревизија, 
блок 4. („Службени гласник Града  Добој бр: 1/16) 90,82

19. Регулациони план „Центар“ Добој – ревизија, блок 6, 
(„Службени гласник Града  Добој бр: 1/16) 91,45

20. Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој, 
ревизија, („Службени гласник Града Добој“ бр: 1/16) 91,45

21. Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој, 
ревизија,блок 8.(„Службени гласник Града Добој“ бр: 1/16) 91,45

22. Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој,- 
ревизија, блок 1. („Службени гласник Града Добој“ бр: 1/16) 91,45

23. Измјена дијела регулационог плана „Доњи град“ Добој, 
ревизија, блок 5. („Службени гласник Града Добој“ бр: 1/16) 91,45

24.
Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој – 
ревизија, блок 6. 
(„Службени гласник Града Добој“ бр: 1/16)

91,45

25. Измјена дијела регулационог плана „Доњи град“ ревизија, 
блок 10. („Службени гласник Града Добој“ бр: 3/16) 91,45

26. Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој, 
ревизија, („Службени гласник Града Добој“ бр: 3/16) 95,00

27. 
Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој, 
ревизија (блок 5)  („Службени гласник Града Добој“ бр: 
3/16)

91,45

28. Измјена дијела регулационог плана „Доњи град“ Добој, 
ревизија, („Службени гласник Града Добој“ бр: 3/16) 91,45

29. Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој, 
ревизија, блок 1А („Службени гласник Града Добој“ бр:3/16) 91,45

30. Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој, 
ревизија, блок 7.(„Службени гласник Града Добој“ бр: 6/16) 91,45

31. Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој, 
ревизија („Службени гласник Града Добој“ бр: 6/16) 91,45

32.
Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој, 
ревизија, блок 10.(„Службени гласник Града Добој“ бр: 
6/16) (Прода)

91,45

33. Измјена дијела регулационог плана „Доњи град“ Добој, 
ревизија, блок 4.(„Службени гласник Града Добој“ бр: 6/16) 91,45
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34. Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој, 
ревизија, блок 2.(„Службени гласник Града Добој“ бр: 6/16) 91,45

35. Регулациони план „Медицинска школа“ Добој, („Службени 
гласник Града Добој“ бр: 6/16) 77,73

36. Измјена дијела регулационог плана „Доњи град“ Добој, 
ревизија,(„Службени гласник Града Добој“ бр: 6/16) 91,45

37. Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој, 
ревизија, блок 1.(„Службени гласник Града Добој“ бр: 9/16) 91,00

38. Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој, 
ревизија, блок 2.(„Службени гласник Града Добој“ бр: 9/16) 91,45

39. Измјена дијела регулационог плана „Доњи град“ Добој – 
ревизија, блок 3.(„Службени гласник Града Добој“ бр: 1/17) 91,45

40. Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој, - 
ревизија, блок 2. („Службени гласник Града Добој“ бр:1/17) 91,45

41. Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој, - 
ревизија, блок 6. („Службени гласник Града Добој“ бр: 3/17) 91,45

42. Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој, - 
ревизија, блок 6. („Службени гласник Града Добој“ бр: 5/17) 91,45

43. Измјена дијела регулационог плана „Средњошколски центар 
– Усора“ Добој („Службени гласник Града Добој“ број 1/18) 91,00

44.
Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој-
ревизија, блок 9. („Службени гласник Града Добој“ број 
1/18)

90,00

45.
Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој-
ревизија, блок 8.(„Службени гласник Града Добој“ број: 
3/18)

90,85

46.
Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој – 
ревизија, блок 5.(„Службени гласник Града Добој“ број: 
7/18)

90,85

47.
Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој – 
ревизија, блок 10.(„Службени гласник Града Добој“ број: 
7/18)

90,85

48. Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој ревизија, 
блок 1. („Службени гласник Града Добој“ број: 7/18 ) 90,85

49. Измјена дијела регулационог плана „Средњошколски центар 
– Усора“ Добој („Службени гласник Града Добој“ број:7/18) 90,85

50. Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој-
ревизија, блок 2 („Службени гласник Града Добој 4/19) 91,00

51. Измјена дијела Регулационог плана „Доњи град“ Добој-
ревизија, блок 9 („Службени гласник Града Добој“ број 3/19) 90,71

52.
Измјена дијела Регулационог плана стамбено-пословног 
комплекса „Средњошколски центар“Добој, фаза I 
(„Службени гласник Град Добој“ број 8/19)

90,42
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53.
Измјена дијела регулационог плана „Општа Болница“ Добој 
(Скраћени поступак) („Службени гласник Града Добој“ број 
1/19)

77,21

54.
Измјена регулационог плана „Баре“ Добој (објекат за 
смјештај расељеног становништва) („Службени гласник 
Града Добој“ број 4/20)

55,13

55.
Измјена дијела регулационог плана „Средњошколски 
центар-Усора“ Добој („Службени гласник Града Добој“ број 
6/20)

90,71

56.
Измјена дијела регулационог плана „Центар“ Добој-
ревизија, блок 10. („Службени гласник Града Добој“ број 
6/20)

91,00

Просјечна висина накнаде за трошкове 
уређења градског грађевинског земљишта за 
спроведене документе просторног уређења 
који не садрже детаљан предмјер и предрачун 
износи 90,74 КМ.

Просјечна цијена утврђује се сваке године 
на основу предмјера и предрачуна планова гдје 
је цијена детаљно утврђена.

Б/ НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОДРУЧЈА  
ЗА КОЈЕ НИЈЕ ДОНЕШЕН СПРОВЕДЕНИ ДОКУМЕНТ

Ред. 
Број ЗОНА Износ по m2 корисне површине у КМ

1. I 90,71

2. II 77,21

3. Ⅲ 63,71

4. Ⅳ 50,21

5. Ⅴ 36,71

6. Ⅵ 13,75

Просјечна висина накнаде за трошкове 
уређења градског грађевинског земљишта ут-
врђена је у складу са чланом 18. Правилника о 
обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 95/13, 99/13 и 22/14) 
од стране овлашћеног правног лица „Добојин-
вест“ а.д. Добој валоризована и процентуално 
умањена, водећи рачуна о зони градског грађе-
винског земљишта.

Просјечни трошкови измјене планског до-
кумента – у складу са чланом 155. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени глас-
ник Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 
3/16 и 84/19) износи 0,10КМ/m2, односно 
1.000,00КМ/ha (цијена без прибављања гео-

детске подлоге и осталих потребних докуме-
ната). 

У складу са чланом 73. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Репу-
блике Српске“ бр: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 
инвеститор изградње објеката на градском 
грађевинском земљишту дужан је прије до-
бијања грађевинске дозволе платити ренту и 
накнаду за трошкове уређења градског грађе-
винског земљишта.

III

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о висини трошкова уређења град-
ског грађевинског земљишта за 2020. годину 
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објављена у „Службеном гласнику Града До-
бој“ број 1/19. 

IV

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-39/21 
Добој, 25. 3. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 80. став 4. 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 Град Добој“ број: 1/17), 
Скупштина Града Добој на сједници одржаној 
25.03.2021. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о утврђивању основице за 

израчунавање висине ренте у 2021. 
години

I

Овом Одлуком, утврђује се просјечна конач-
на грађевинска цијена једног квадратног ме-
тра корисне површине стамбеног и пословног 
простора у 2020. години, на подручју Града 
Добој, која служи као основица за израчуна-
вање висине ренте код изградње, доградње и 
надоградње постојећих објеката у 2021. годи-
ни. 

Просјечна коначна грађевинска цијена 
једног метра корисне површине стамбеног 
и пословног простора утврђена је на осно-
ву предрачуна из главних пројеката издатих 
грађевинских дозвола у претходној години.

II

Утврђује се просјечна коначна грађевинска 
цијена m2 корисне стамбене површине на под-

ручју Града Добој у 2020. години у износу од 
773,40 KM и служи као основица за обрачун 
ренте у 2021. години.

III

Висина ренте утврђује се у проценту за поје-
дине зоне од просјечне коначне грађевинске 
цијене из тачке II ове Одлуке и то како слиједи:

У првој зони (6%) ..................46,40 КМ/ m2 
У другој зони (5%) ................38,67 КМ/ m2
У трећој зони (4%) ................30,94 КМ/ m2
У четвртој зони (3%) .............23,20 КМ/ m2
У петој зони (2%) ..................15,47 КМ/ m2
У шестој зони (1%) .................7,73 КМ/ m2
У издвојеном дијелу прве зоне рента се 

увећава за 1% 

IV

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 
важи Одлука о утврђивању просјечне коначне 
грађевинске цијене – из претходне године по 
m2 корисне стамбене површине објављена у 
„Службеном гласнику Града Добој“ број 1/20.

V

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-40/21 
Добој, 25. 3. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16) члана 14. став 2. и 3. Правилник о 
обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта („Службени гласник 
Републике Српске“ број 95/13, 99/13 и 22/14) 
и члана 35. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број: 1/17), Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној 25.03.2021. 
године, донијела је
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ОДЛУКУ 
о просјечним јединичним цијенама 

радова комуналне и друге јавне 
инфраструктуре и уређења јавних 

површина
I

Овом одлуком, утврђују се просјечне једи-
ничне цијене радова комуналне и друге јавне 

инфраструктуре, и уређења јавних површина 
на подручју Града Добој.

II

Просјечне јединичне цијене радова кому-
налне и друге јавне инфраструктуре, и уређења 
јавних површина износе:

ИНФРАСТРУКТУРА Јед. мјере Јед. цијена
(КМ)

А Саобраћајна инфраструктура

1. Приступна саобраћајница - изградња m2 90,20

Приступна саобраћајница - реконструкција m2 55,00

2. Тротоар и стазе - изградња m2 55,00

Тротоар и стазе - реконструкција m2 38,00

3. Паркинг простор - изградња m2 72,00

Б1 Канализација

Изградња

1. Земљани радови m 1 45,00

2. Монтажерски радови m 1 75,00

3. Грађевински (канализациони шахт) са обрадом ком. 1.200,00

Б2 Водовод

Изградња

1. Земљани радови за цијеви m 1 43,00

2. Монтажерски радови (набавка и монтажа 
водоводних цијеви) m 1 200,00
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3. Грађевински радови (израда шахта са поклопцем) ком. 2.000,00

В Улична расвјета

1. Електро радови – полагање каблова m 1 290,00

2. Расвјетни стубови – блоковски нижи ком. 1.000,00

Г Зелене површине

1. Уз саобраћајнице m 2 5,00

2. Блоковско зеленило m 2 11,00

Д Топловод

1. Изградња m 1 329,70

2. Подстаница (увећава се овисно о потребној 
јачини) ком. 54.280,00

Цијене су исказане са урачунатим ПДВ-ом.
Просјечно утврђене јединичне цијене радо-

ва комуналне и друге јавне инфраструктуре и 
уређења јавних површина утврђене су на ос-
нову калкулације тржишне цијене такве врсте 
радова урађене од стране овлашћеног правног 
лица.

III

Просјечни трошкови измјене планског до-
кумента – у складу са чланом 155. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени глас-
ник Републике Српске“ број: 40/13, 106/15, 
3/16 и 84/19), износи 0,10КМ/ m 2, односно 
1000,- КМ/ha (цијена без прибављања геодет-
ске подлоге и осталих потребних докумената).

IV

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о просјечним јединичним цијена-
ма радова комуналне и друге јавне инфраструк-
туре и уређења јавних површина објављена у 
„Службеном гласнику Града Добој“ број 1/20.

V

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-41/21 
Добој, 25. 3. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу чланова 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 14а Закона 
о комуналним таксама („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број 4/12 и 123/20), члана 35 
став 2 тачка 2 Статута града Добој („Службени 
гласник града Добој“ број 1/17) и члана 131. 
став 1 и 2 Пословника о раду скупштине града 
Добој („Службени гласник града Добој“ број 
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1/17), Скупштина града Добој на сједници одр-
жаној 25.03.2021. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о комуналним таскама 

Члан 1.

Комуналне таксе се плаћају за кориштење 
права, предмета и услуга према утврђеној Та-
рифи комуналних такса (у даљем тексту:„Та-
рифа“) која је саставни дио ове одлуке и пред-
стављају приход буџета града Добој. 

Члан 2.

1) На подручју града Добоја прописују се 
комуналне таксе за следеће намјене: 

а) коришћење простора на јавним површи-
нама, осим у сврху продаје штампе књига и 
других публикација,

б) истицање реклама на јавним и другим 
површинама, осим рекламних паноа и билбор-
да поред аутопутева, магистралних и регио-
налних путева,

в) коришћење простора за паркирање мо-
торних, друмских и прикључних возила на 
уређеним и обиљеженим мјестима, одређеним 
за то актом Скупштине града, 

г) истицање пословног имена правног лица 
или предузетника на пословним просторијама. 

Заузимање и кориштење јавних површина 
врши се на основу урбанистичко-техничке до-
кументације коју издаје Одјељење за простор-
но уређење града Добој. 

Члан 3.

1) Јавним површинама, у смислу ове долу-
ке, сматрају се површине утврђене планском 
документацијом града, које су доступне свим 
корисницима под једнаким условима (ули-
це, тргови, јавни пролази, јавна степеништа, 
мостови, подвожњаци, надвођњаци, паркинг 
простори, тротоари, стајалишта јавног прево-
за, пијаце, паркови, травњаци, површине за ре-
креацију и слично).

2) Другим површинама у смислу ове одлу-
ке сматрају се површине које нису јавне, а ви-
дљиве су са јавних површина и користе се за 

оглашавање постављањем објеката, односно 
средстава за оглашавање.

Члан 4.

Обвезник комуналне таксе је корисник пра-
ва, предмета и услуга за чије коришћење је 
прописано плаћање комуналне таксе. 

Члан 5.

1) Плаћања комуналних такси ослобође-
ни су органи и институције наведени у чла-
ну 8. Закона о комуналним таксама („Служ-
бени гласник Републике Српске“, број 4/12 и 
123/20). 

2) Организациона јединица градске управе 
Града Добој надлежна за комуналне послове 
појединачним рјешењем утврђује услове осло-
бађања од плаћања комуналне таксе.

Члан 6.

Таксена обавеза настаје у тренутку почет-
ка кориштења предмета или услуге за чије 
кориштење је прописано плаћање комуналне 
таксе, или када се изда одговарајуће одобрење 
за обављање одређене дјелатности, или одо-
брење за кориштење предмета или услуга за 
које је прописано плаћање комуналне таксе. 

Члан 7.

1) Правно лице и предузетник који обавља 
дјелатност на основу одобрења надлежног 
органа дужан је да на улазу у сваки послов-
ни простор гдје обавља дјелатност истакне 
пословно име.

2) Пословним именом, у смислу ове одред-
бе, сматра се сваки истакнути назив или име 
које упућује на то да правно или физичко лице 
обавља дјелатност.

3) Пословно име истиче се најкасније даном 
почетка обављања дјелатности.

Члан 8.

1) Организациона јединица градске управе 
Града Добој надлежна за комуналне посло-
ве појединачним рјешењем утврђује обавезу 
плаћања комуналне таксе из члана 2. став 1 
тачке од а) до в) ове Одлуке, у складу са Зако-
ном и Тарифом. 
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2) Поступак утврђивања, контроле и напла-

те комуналне таксе из члана 2. став 1 тачка в) 
спроводи се у складу са Правилником о усло-
вима, начину кориштења, организацији и на-
чину наплате комуналне таксе за паркирање на 
јавним површинама на подручју града Добој.

 3) Поступак утврђивања, контроле и напла-
те комуналне таксе из члана 2. став 1 тачка г) 
ове Одлуке, спроводи се у складу са прописи-
ма о пореском поступку. 

Члан 9.

Принудна наплата комуналне таксе врши се 
сходно одредбама важећих законских прописа. 

Члан 10.

Провођење ове одлуке обезбјеђују 
Одјељење за стамбено комуналне послове гра-
да Добој и Пореска упрва Добој. Надзор над 
спровођењем одлуке врше Одјељење за ин-
спекцијске послове, Одјељење за послове ко-
муналне полиције градске управе града Добој 
и пореска упрва Републике српске, Подручна 
јединица Добој. 

Члан 11.

Саставни дио ове одлуке је Тарифа кому-
налних такса. 

Члан 12.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о комуналним таксама (пре-
чишћени текст) и Тарифа комуналних такси 
(„Службени гласник града  Добој“, број 1/20). 

Члан 13.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-42/21 
Добој, 25. 3. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСА 
КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА ДОБОЈ 

ТАРИФНИ БРОЈ 1 
Коришћење простора на јавним површинама: 
а) за продају сладоледа, сјеменки, кикирикија, 
кестења, кукуруза, разгледница, лутрија, би-
жутерије и слично, а према Плану кориштења 
јавних површина на подручју града Добој, 
дневно се плаћа по 1 м2
 • Прва зона (издвојени дио)............... 2,50 КМ 
• Прва зона .......................................... 2,20 КМ 
• Друга зона.......................................... 2,00 КМ 
• Трећа зона.......................................... 1,80 КМ 
• Четврта зона ..................................... 1,60 КМ 
• Пета зона .......................................... 1,40 КМ 
• Шеста зона ....................................... 1,20 КМ 

НАПОМЕНА 
1) Комунална такса утврђује се сразмјерно 
времену коришћења површине, а плаћа се уна-
пријед мјесечно, у једнаким мјесечним ратама, 
до 5-тог у мјесецу. 
2) Површина која се заузима износи максимал-
но 5 м2. 
б) за постављање столова на јавним површи-
нама испред угоститељских објеката у перио-
ду од 1. маја до 30. септембра плаћа се дневно 
по 1м2: 
Прва зона (издвојени дио) ................. 0,26 КМ
Прва зона.............................................. 0,24 КМ
Друга зона............................................ 0,22 КМ
Трећа зона ........................................... 0,20 КМ
Четврта зона ....................................... .0,15 КМ
Пета зона .......................................... ...0,10 КМ
Шеста зона .......................................... 0,05 КМ

НАПОМЕНА  
уз тачку б) За постављање столова на јавној 
површини испред угоститељских објеката у 
периоду од 01. октобра текуће године до 30. 
априла наредне године, плаћа се 30% од наве-
деног износа. 

НАПОМЕНА 
уз тачку б) Комунална такса утврђује се сраз-
мјерно времену коришћења површине, а плаћа 
се унапријед мјесечно, у једнаким мјесечним 
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ратама, до 5-ог у мјесецу, а према издатој урба-
нистичко-техничкој документацији. 
в) за заузимање јавних површина испред само-
сталних трговинских радњи дневно се плаћа 
по 1 м2: 
• Прва зона (издвојени дио)............... 1,00 КМ 
• Прва зона......................................... .0,80 КМ 
• Друга зона......................................... 0,60 КМ 
• Трећа зона........................................ .0,40 КМ 
• Четврта зона .................................... 0,30 КМ 
• Пета зона ......................................... .0,20 КМ 
• Шеста зона ....................................... 0,10 КМ 

НАПОМЕНА
уз тачку в) Комунална такса утврђује се сраз-
мјерно времену коришћења површине, а плаћа 
се унапријед мјесечно, у једнаким мјесечним 
ратама, до 5-ог у мјесецу. Површина која се за-
узима износи максимално 5 м2.
 г) за заузимање јавне површине за постављање 
реквизита и забавних радњи које се врше од 
мјеста до мјеста, а према Плану кориштења 
јавних површина на подручју града Добој, 
дневно се плаћа 0,50 КМ по 1 м2.

НАПОМЕНА 
уз тачку г) Комунална такса се плаћа даном 
издавања рјешења којим се утврђује таксена 
обавеза у укупном износу за одобрени период.
д) за заузимање јавне површине, ради по-
стављања покретних тезги према Плану ко-
риштења јавних површина на подручју града 
Добој, дневно се плаћа по 1 м2: 
• Прва зона (издвојени дио) ............ 15,00 КМ 
• Прва зона.........................................13,00 КМ 
• Друга зона....................................... 11,00 КМ 
• Трећа зона......................................... 9,00 КМ 
• Четврта зона .....................................7,00 КМ 
• Пета зона ........................................ .5,00 КМ 
• Шеста зона ..................................... 3 ,00 КМ 

НАПОМЕНА 
уз тачку д) Комунална такса се плаћа даном 
издавања рјешења којим се утврђује таксена 
обавеза у укупном износу за одобрени период, 
а заузета површина износи 2 м2.
2) Површина која се заузима износи максимал-
но 2 м2. 
ђ) За коришћење површина за привремену 
употребу, а према Плану кориштења јавних 
површина на подручју града Добој (покретни 

бифеи, грилови и сл.) плаћа се дневно 10,00 
КМ по 1м2. 

НАПОМЕНА 
Такса из овог тарифног броја плаћа се уна-
пријед за одобрени период. Максимална повр-
шина заузимања износи 5 м2. 
е) за заузимање јавне површине за одржавање 
манифестација, промоција и сл. плаћа се днев-
но 20,00 КМ по 1м2.

НАПОМЕНА 
Уз тачку е) За заузимање јавних површина за 
одржавање манифестација, промоција и сл. 
у хуманитарне сврхе комуналне таксе се не 
плаћају.
1) Комунална такса се плаћа даном издавања 
рјешења којим се утврђује таксена обавеза у 
укупном износу за одобрени период. 
ж) за заузимање површине за постављање при-
временог терена за клизање, а према Плану ко-
риштења јавних површина на подручју града 
Добој, плаћа се мјесечно: 

•	 до 50 м2................................ 200,00 КМ 
•	 од 50 м2 до 100 м2 .............. 250,00 КМ 
•	 од 100 м2 до 200 м2............. 350,00 КМ 
•	 од 200 м2 до 300 м2............. 400,00 КМ 
•	 преко 300 м2......................... 500,00 КМ 

НАПОМЕНА
уз тачку ж) Комунална такса утврђује се сраз-
мјерно времену коришћења површине, а плаћа 
се унапријед мјесечно, у једнаким мјесечним 
ратама, до 5-ог у мјесецу.
з) за одлагање и држање грађевинског и другог 
материјала, постављање грађевинских скела, 
дневно се плаћа 1,00 КМ по 1м2 зелена повр-
шина, а 2,00 КМ коловоз 

НАПОМЕНА
уз тачку з) Комунална такса се плаћа даном 
издавања рјешења којим се утврђује таксена 
обавеза у укупном износу за одобрени период. 
и) за прекопавање јавне површине дневно се 
плаћа 5,00 КМ по 1 м2 

НАПОМЕНА 
уз тачку и) Комунална такса се плаћа даном 
издавања рјешења којим се утврђује таксена 
обавеза у укупном износу за одобрени период. 
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ТАРИФНИ БРОЈ 2

За истицање пословног имена правних лица 
или предузетника на пословним просторијама 
и истицање реклама на јавним и другим повр-
шинама, плаћа се комунална такса у годишњем 
износу и то: 

1. Привредна друштва 
а) привредна друштва из области индустрије и 
грађевинаства: 
- мала привредна друштва (до 10 запослених 
радника)  .......................................... 200,00 КМ 
средња привредна друштва (од 10-50  
запослених радника)  ...................... 300,00 КМ 
- велика привредна друштва (преко  
50 запослених радника )  .................400,00 КМ 
б) Привредна друштва из  
области електропривреде  
и електродистрибуцијe  ............... 5.000,00 КМ 
в) привредна друштва из области  
пољопривреде, шумарства, лова и роболова: 
мала привредна друштва (до 10 запослених 
радника)  .......................................... 100,00 КМ 
- средња привредна друштва (од 10-50  
запослених радника)  ...................... 200,00 КМ 
- велика привредна друштва (преко  
50 запослених радника)  ................. 300,00 КМ 
г) привредна друштва из области  
занатства и задруге  ......................... 100,00 КМ 
д) привредна друштва за превоз  
путника и робе  ................................ 500,00 КМ 
ђ) привредна друштва за  
шпедитерске послове  ..................... 500,00 КМ
 е) привредна друштва из области  
телекомуникација и ПТТ-а  ......... 5.000,00 КМ 
ж) привредна друштва из области  
трговине - мала привредна друштва  
(до 10 запослених радника)  ........... 500,00 КМ
 - средња привредна друштва (од 10-50  
запослених радника)  ................... 1.000,00 КМ
 - велика привредна друштва (преко 50  
запослених радника)  ................... 3.000,00 КМ 
з) Привредна друштва из области промета 
нафте и нафтних деривата  .......... 4.000,00 КМ 
и)Привредна друштва из области угости-
тељства: - хотели и мотели  ......... 1.000,00 КМ 
- ресторани  ...................................... 300,00 КМ  
- бифеи, гостионице, кафе барови   150,00 КМ 

- ноћни барови, барови, диско барови и  
диско клубови (дискотеке)  ......... 3.500,00 КМ 
- покретни угоститељски објекти ...150,00 КМ 
- апартмани, пансиони, преноћишта,  
собе за изнајмљивање  .................... 300,00 КМ 
- кафетерија, посластичарница и остали непо-
менути угоститељски објекти  ........250,00 КМ
 ј) Пројектна привредна друштва . 300,00 КМ 
к) Привредна друштва за приказивање  
филмова  ........................................... 100,00 КМ 
л) Привредна друштва из области  
резане грађе (пилане)  ..................... 500,00 КМ
 љ) Привредна друштва за експлоатацију  
камена, пијеска и шљунка  .........  1.000,00 КМ 
м) Привредна друштва из области игара  
на срећу (кладионице, лутрија, покер  
апарати и сл)  ................................ 3.000,00 КМ 
-Пословне јединице привредних  
друштава из области игара  
на срећу, уплатна мјеста  ............. 1.000,00 КМ 
н) ауто куће, ауто салони  
и ауто-мото друштва  ................... 1.000,00 КМ 
њ) остала непоменута привредна друштва: 
- мала привредна друштва (до 10  
запослених радника)  ...................... 100,00 КМ 
- средња привредна друштва (од 10-50  
запослених радника)  ..................... .200,00 КМ 
- велика привредна друштва (преко  
50 запослених радника ................... 300,00 КМ 

2. Банке: 
а ) сједишта, издвојене локације изван 
сједишта, филијале, подружнице и 
пословнице  . . . . . . . . . . . . . . . .  5.000,00 КМ 
б) Остале јединице банака (истурени шалте-
ри, повјереништва и сл.) . . . . . .  1.000,00 КМ 

3. Микрокредитне организације и 
осигуравајуће и реосигуравајуће куће и 
посредовање у осигурању 
а) Сједишта, филијале, експозитуре и остали 
организациони дијелови  ............. 3.000,00 КМ 

4. Медији 
а)телевизијске станице  .................. 400,00 КМ 
б) радио станице  ............................. 200,00 КМ 
в)издавање грамофонских плоча, компакт 
дискова, на музичким  
и другим записима  ......................... 400,00 КМ 
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г) предузећа и агенције за компјутерски  
инжењеринг  .................................... 600,00 КМ 
д)новинско издавачка дјелатност ....100,00 КМ 
ђ) остала издавачка дјелатност .........50,00 КМ 

5. Самосталне радње- дјелатности које 
физичка лица обављају у својству 
самосталног занимања 

5.1. Угоститељски објекти 
а) Ноћни барови, барови, диско барови 
и диско клубови (дискотеке),спортско-
рекреативни центри  .................... 3.000,00 КМ 
б) Хотели, мотели  ........................ 1.000,00 КМ 
в) Ресторани  .................................... 300,00 КМ 
г)Апартмани,пансиони,преноћишта,  
одмаралишта, изнајмљивање  ........ 300,00 КМ 
д) кафе бар, бифе, гостионица,  
снек бар  ........................................... 150,00 КМ 
ђ) Покретни угоститељски  
објекти  ............................................. 150,00 КМ 
е)Ћевабџинице, бурегџинице,  
ашчинице  .......................................... 70,00 КМ 
Кафетерија, пицерије, печењаре, објекат  
брзе хране, посластичарница, пекотека  
и остали непоменути угоститељски  
објекти  ............................................. 100,00 КМ 

5.2 Трговинске радње 
а ) самопослуге, мини маркети  ..... 200,00 КМ 
б) подруми алкохолних и безалкохолних  
пића  ................................................. 150,00 КМ 
в) продавнице и бутици, киосци  ... 100,00 КМ 
г) трговинске радње прехрамбене и не 
прехрамбене робе  ........................... 100,00 КМ
 д) трговинска радња типа – киоск ...70,00 КМ 
ђ) пијачне тезге (самосталне трговинске 
дјелатности)  ...................................... 20,00 КМ 

5.3 Остале дјелатности
 а ) Златарска дјелатност  ................ 350,00 КМ
 б ) Каменорезци  ............................. 250,00 КМ
 в) Израда крзнених одјевних  
предмета  .......................................... 250,00 КМ
 г) Производња алкохолних и  
безалкохолних пића  ........................ 600,00 КМ
 д) Љекарске и стоматолошке  
ординације  .......................................500,00 КМ 
ђ) Апотеке-здравствене  ................ . 500,00 КМ 

е)Апотеке-ветеринарске  ................ 250,00 КМ
 ж) Апотеке- пољопривредне  ........ 200,00 КМ 
з ) Апотеке-биљне  .......................... 300,00 КМ
 и )Адвокатске канцеларије  ........... 400,00 КМ
 ј ) Агенција за промет некретнина и геодет-
ско-катастарске послове  ................ 500,00 КМ 
к ) нотари  ..................................... 1.000,00 КМ
 л) ревизорске организације  .......... 400,00 КМ 
љ) Ауто школа  .................................. 90,00 КМ 
м ) Фризери, хемијске чистаонице  . 60,00 КМ 
н ) Козметичар  ................................ 150,00 КМ
 њ) Аутомеханичари,аутолимари, 
електромеханичар и столари ............ 40,00 КМ 
о ) Пржионице кафе  ....................... 150,00 КМ 
п) Занатске дјелатности у области грађевинар-
стваn (зидари,тесари, лимари, бравари, парке-
тари, молери, водоинсталатери, електроинста-
латери и сл. )  ..................................... 40,00 КМ
 р ) Израда бетонске галантерије,  
предмета од гуме и пластике  ......... 100,00 КМ 
с ) Кројачи, производња трикотаже  
и дјечијих играчака  ...........................40,00 КМ 
т ) Књиговодствене услуге  ............ 150,00 КМ 
ћ ) Превозници лица и ствари ( аутопревозни-
ци, такси и аутобуски превоз )  ...... 100,00 КМ 
у) технички прегледи возила  ......... 125,00 КМ 
ф ) Обућари и сајџије  ....................... 40,00 КМ 
х ) Аутопраоница, вулканизери  ....... 70,00 КМ 
ц ) Производња тјестенина  .............. 40,00 КМ 
ч ) Пекарске радње  ........................... 70,00 КМ 
џ )Месарске радње и рибарнице  ... 130,00 КМ 
ш )Млинови  .................................... 400,00 КМ 
ш1) Салон забавних игара  ............. 200,00 КМ 
ш2)Оптичарске радње  ...................... 70,00 КМ 
ш3)Регистровани пољопривредни  
произвођачи  ...................................... 40,00 КМ 
ш4) Остале непоменуте дјелатности  
којима се порез утврђује према  
вођењу књига  .................................... 80,00 КМ
 ш5 ) Остале дјелатности којима се  
порез утврђује у годишњем  
паушалном износу  ............................ 80,00 КМ

 НАПОМЕНА уз тарифни број 2
 1) За сваку издвојену пословну јединицу, 
пословну просторију, продавницу или неки 
други организациони дио привредног друштва, 
радње или других правних лица, а чији је 
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основни субјекат регистрован на подручју 
града Добоја, плаћа се такса за истицање 
пословног имена у висини од 50% од утврђеног 
износа за одређену дјелатност. 
2) У смислу одредаба овог тарифног броја, под 
истакнутом фирмом подразумијева се свака 
ознака или натпис који означава да одређено 
физичко или правно лице обавља одређену 
дјелатност или занимање, изузев ознака и 
натписа на зградама државних органа, органа 
локалне самоуправе, предузећа и других 
организација и заједница које се финансирају 
из буџета грађана, спортских клубова и 
фондација. 
3) Таксени обвезници подносе пореску 
пријаву за комуналну таксу за истакнуту 
фирму најкасније до 31. марта текуће године, а 
уплату су обавезни извршити најкасније до 30. 
јуна текуће године. Ако у току године настану 
услови за плаћање таксе у већем износу (за 
постојеће обвезнике), таксени обвезник је 
дужан у року од 15 дана од настанка промјене 
поднијети пријаву и платити таксу. 
4) Обвезник који у току године региструје 
дјелатност за коју се плаћа комунална такса из 
члана 2. тачка и) ове одлуке дужан је у року од 
15 дана од дана почетка обављања дјелатности 
пријавити таксену обавезу сразмјерно броју 
мјесеци до краја календарске године и 
уплатити утврђени износ таксе најкасније до 
краја године. Порески обвезник који одјави 
дјелатност у току године, а платио је комуналну 
таксу у складу са ставом 3. овог члана, има 
право на поврат више уплаћеног износа таксе, 
сразмјерно броју мјесеци до краја календарске 
године, у складу са прописима којима се 
уређује порески поступак. 
5) Ако се у једном пословном објекту налази 
више истакнутих фирми истог обвезника, 
такса се плаћа само за једну фирму (плаћа се 
највећи износ комуналне таксе). 6) За сваку 
фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа 
се такса посебно. 
6) У првој години пословања обвезници 
комуналне таксе плаћају 50% износа 
предвиђене комуналне таксе за истицање 
пословног имена

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 
25.03.2021. године, донијела је

О Д Л У К У 
о измјени  Одлуке о јавним 

паркиралиштима

I

Мијења се Одлука о јавним паркиралишти-
ма број: 01-013-180/19 од 30.04.2019. године 
(Службени гласник Града Добој“, број 4/19),  
и то тако да се у тачки XXIII Одлуке, бришу 
ставови (7) и (8).

II

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-43/21 
Добој, 25. 3. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 2.12 став 5 Изборног зако-
на Босне и Херцеговине („Службени гласник 
Босне и Херцеговине“, број 23/01, 7/02, 9/02, 
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 
31/16 и 41/20) и члана 7. Упутства о утврђи-
вању квалификација, броја, именовању и раз-
рјешењу и обуци чланова изборне комисије 
основне изборне јединице у Босни и Херцего-
вини („Службени гласник Босне и Херцегови-
не“, број: 29/18 и 36/19), Скупштина Града До-
бој, на сједници одржаној 25.03.2021. године, 
донијела је
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О Д Л У К У 
о објављивању Јавног огласа за 
именовање пет чланова Градске 

изборне комисије Добој

Члан 1.

Опште одредбе
У складу са Изборним законом Босне и Хер-

цеговине и Упуством о утврђивању квалифика-
ција, броја, именовању и разрјешењу и обуци 
чланова изборне комисије основне изборне је-
динице у Босни и Херцеговини овом одлуком 
регулишу се услови и поступак за именовање 
члана Градске изборне комисије Добој.

Члан 2.

Састав изборне комисије је мултиетни-
чан, тако да одражава заступљеност консти-
тутивних народа, укључујући и остале, у из-
борној јединици за коју се орган надлежан за 
спровођење избора оснива, водећи рачуна о 
посљедњем попису становништва спроведе-
ном на државном нивоу. У саставу изборне 
комисије настојаће се обезбиједити заступље-
ност полова у складу са Законом о равноправ-
ности полова у Босни и Херцеговини.

Члан 3.

Надлежност Градске изборне комисије ут-
врђена је одредбама члана 2.13 Изборног зако-
на Босне и Херцеговине и одговарајућим под-
законским прописима.

Члан 4.

Квалификације 
(1) Општи услови који кандидати морају ис-

пуњавати:
а) да су држављани Републике Српске- БиХ
б) да имају право гласа- да су старији од 18 

година
в) да нису обухваћени одредбама члана 2.3, 

чланом 2.12 став 7. и чланом 1.8 став 6. 
Изборног закона Босне и Херцеговине.

(2) Посебни услови које кандидати морају 
испуњаватису: 

а) да има пребивалиште на територији Гра-
да Добој

б) да има завршен факултет, ВИИ/1 степен 
стручне спреме или завршен факултет 
Болоњског система студирања са нај-
мање 180 ЕТЦС,

в) да посједује искуство у провођењу избо-
ра.

(3) Под искуством у провођењу избора под-
разумијева се:

а) чланство у изборној комисији
б) чланство у бирачким одборима на избо-

рима обухваћеним Изборним законом 
БиХ

(4) Изузетно од одредбе из става 2., тачка а) 
овог члана, за члана изборне комисије може се 
именовати и лице које нема пребивалиште на 
територији Града Добој, уколико нема канди-
дата са територије Града Добој који испуња-
вају тражене опште и посебне услове.

 (5)  Изузетно од одредбе из став 2.тачке б) 
Посебних услова Конкурса, за члана Градске 
изборне комисије може бити именовано лице 
које има завршену вишу школу, односно ВИ 
степен стручне спреме, ако је потребно испо-
штовати одредбу члана 2.14 став 1. Изборног 
закона БиХ, која се односи на национални и 
полни састав Градске изборне комисије или 
уколико нема кандидата који испуњавају усло-
ве из става (2) тачка б).

(6) Изузетно од одредбе става 2., тачка в) 
овог члана за члана изборне комисије може се 
именовати лице које има ВИИ/1 степен струч-
не спреме, завршен правни факултет, завршен 
правни факултет Болоњског система студи-
рања са најмање 180 ЕТЦС, без изборног ис-
куства .

Члан 5.

За члана Градске изборне комисије не може 
бити именовано лице:

а) које се не може кандидовати у смислу од-
редби члана 1.6, 1.7, 1.7а Изборног зако-
на  Републике Српске

б) које је члан највишег извршно-политич-
ког органа политичке партије или коа-
лиције (предсједник, потпредсједник, 
генерални секретар или члан извршног 
одбора или главног одбора),
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в) које је носилац изабраног мандата или 

је члан извршног органа власти, осим у 
случајевима предвиђеним чланом 2.12 
став (4) Изборног закона БиХ,

г) које је кандидат за изборе за било који 
ниво власти,

д) којем је изречена казна за радњу која 
представља тежу повреду изборних за-
кона или прописа за коју је лично одго-
ворно, у посљедње четири године, рачу-
најући од дана правоснажности одлуке

ђ) које је правоснажном судском пресудом 
осуђено на казну затвора у трајању од 
шест мјесеци или дуже.

Ф)које обавља извршну функцију, како је 
утврђено одредбама члана 1.8.став 6. Из-
борног закона БиХ

Члан 6.

Чланови Градске изборне комисије не засни-
вају радни однос, него се именују на мандат у 
трајању од седам година који тече од дана да-
вања сагласности Централне изборне комисије 
БиХ на одлуку о именовању члана изборне ко-
мисије коју доноси Скупштина Града Добој.

    Члан 7.

Уз пријаву на јавни оглас и члана 6. ове од-
луке кандидати су дужни доставити  доказе о 
испуњавању услова и то: 
 - увјерење о држављанству; не старије од 6 

мјесеци ( оргинал или овјерену копију)
 - извод из матичне књиге рођених; ( оргинал 

или овјерену копију)
 -  увјерење о пребивалишту - образац ПБА-3 

о пребивалишту (не старији од три мјесе-
ца од дана издавања од стране надлежног 
органа, доказ о пребивалишту на подручју 
града Добој) ); 

 - извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или овјерену копију), 

 - овјерену копију дипломе о школској спреми 
(уколико је диплома стечена након 6. апри-
ла 1992. године у иностранству, доставља се 
и доказ о извршеној нострификацији дипло-
ме, осим у случају када постоје потписани 
споразуми између Босне и Херцеговине 

и других земаља о узајамном признавању 
диплома), 

 - доказ о потребном искуству у провођењу 
избора (доказ мора садржавати податке 
о називу изборне комисије и мандатном 
периоду, односно врсти и години избора и 
називу бирачког мјеста у којем је кандидат 
био члан бирачког одбора, те податак да је 
кандидат био ангажован у раду бирачког од-
бора и обављао ову функцију),

 - увјерење да нису осуђивани за кривично 
дјело , односно да се против њих не води 
кривични поступак, 

 - потписану и од надлежног органа овјере-
ну изјаву о националном изјашњењу са 
посљедњег пописа становништва у Босни и 
Херцеговини,

 - потписану и од надлежног органа овјерену 
изјаву да нису обухваћени одредбама члана 
2.3 Изборног закона Босне и Херцеговине,

 - потписану и од надлежног органа овјерену 
изјаву да нису обухваћени одредбама члана 
2.12 став 7. Изборног закона Босне и Хер-
цеговине, 

 - потписану и од надлежног органа овјерену 
изјаву да нису обухваћени одредбама члана 
1.8 став 6. Изборног закона Босне и Хер-
цеговине, односно да их на дужност није 
именовао Савјет министара БиХ, Влада 
Федерације БиХ, Влада Републике Српске, 
кантонална влада и општинско вијеће, од-
носно Скупштина општине и

 - биографију о кретању у служби.

Члан 8.

Поступак избора кандидата спроводи Ко-
мисија за избор и именовање Градске избор-
не комисије, именована рјешењем Скупштине 
Града Добој.

Члан 9.

(1) Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања огласа у Службеном глас-
нику Републике Српске, дневном листу „Глас 
Српске“ и на интернет  страници Града Добој. 

(2) У случају да Оглас не буде објављен ис-
товремено, рок за подношење пријава рачу-
наће се од дана последњег објављивања. 
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(3) Непотпуне и наблаговремене пријаве 

неће бити узимане у разматрање. 
(4) Са кандидатима који испуњавају услове 

јавног огласа комисија обавља интервју, према 
претходно утврђеним критеријима, након чега 
врши бодовање и сачињава ранг-листу са ре-
дослиједом кандидата према успјеху (укупном 
броју бодова) постигнутом на интервјуу и исту 
доставља надлежном Скупштини Града Добој 
која цијенећи положај кандидата на листи до-
носи одлуку о именовању члана Градске из-
борне комисије.

(4) О резултатима Јавног огласа сви 
пријављени кандидати биће обавијештени у 
писаној форми. 

(5) Пријаве се могу доставити путем 
пријемне канцеларије Града Добој или путем 
поште на адресу: Град Добој, Стручна служба 
скупштине Града Добој, Хиландарска 1, 74 000 
Добој, са назнаком „Комисија за избор и име-
новање Градске изборне комисије“.

Члан 10.

Након ступања на снагу ове одлуке биће 
објављен јавни оглас за именовање члана 
Градске изборне комисије Добој.

Члан 11. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-44/21 
Добој, 25. 3. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 25. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број 97/16), члана 95. став 1, 2, 3 и 4, За-
кона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Срспке“ број: 
79/15 и 63/20) и члана 35. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
25.03.2021. године, донијела је

ОДЛУКУ 
o утврђивању економске цијене 

услуге ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој за 
календарску 2021. годину

Члан 1.

Скупштина Града Добој утврђује економ-
ску цијену услуга ЈПУ„Мајке Југовић“ Добој 
у висини од 387,00 КМ, за календарску 2021. 
годину.

Члан 2.

Економска цијена услуге из члана 1. ове Од-
луке одређена је на основу структуре програма 
по времену трајања, аналитичке структуре ст-
варних трошкова услуге и броја уписане дјеце.

Члан 3.

О реализацији ове Одлуке стараће се дирек-
тор ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-45/21 
Добој, 25. 3. 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 25.03.2021. године, донијела је
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РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за избор и 
именовање Градске изборне комисије

I

Именује се Комисија за избор и именовање 
Градске изборне комисије у саставу: 

1.) Млинаревић Радмила,дипл.правник 
2.) Драган Ђукић ,дипл.правник 
3.) Марић Наташа ,дипл.правник 

II

Задатак Комисије за избор и именовање 
Градске изборне комисије је да:  по затва-
рању јавног огласа поднесе писани извјештај 
надлежном органу у ком ће навести све реле-
вантне податке за свако лице које је подније-
ло захтјев по јавном огласу , у наведеном из-
вјештају врши квалификацију кандидата на 
оне које испуњавају услове  и на оне који не 
испуњавају услове, уз образложење. Проводи 
процедуру интервјуа са свим кандидатима који 
испуњавају услове јавног огласа и након тога 
сачињава ранг листу са редослиједом кандида-
та и исту прослијеђују надлежном органу .

III

Доношењем овог рјешења престаје да важи 
Рјешење о именовању Комисија за избор и 
именовање Градске изборне комисије број: 01-
013-172/14 од 08.05.2014. године.

IV

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-114/21 
Добој, 25. 3. 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 кос-
титутивне сједнице Скупштине Града  Добој 
одржане 11.03.2021. године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-78/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године,  донијела  je

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој прихвата Пла-
на активности у припреми и спровођењу мјера 
заштите и спасавања од шумских и других по-
жара на отвореном простору у Граду Добоју у 
2021. години.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-79/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године,  донијела  je

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој прихвата Пла-
на активности у припреми и спровођењу мјера 
заштите и спасавања од земљотреса у Граду 
Добоју у 2021..

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-80/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године,  донијела  je

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој прихвата Пла-
на активности на спровођењу мјера заштите и 
спасавања од сњежних падавина и снијега од 
интереса за Град Добој у 2021. години. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-81/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године,  донијела  je

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој прихвата Пла-
на одбране од поплава у Граду Добоју у 2021. 
години. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-82/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године,  донијела  je
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З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Одлуке о критеријумима за 
додјелу средстава Буџета Града за редовне 
дјелатности спортских клубова за 2021. годи-
ну суштински и формално технички је при-
хватљив за даљу скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности да у складу са Одлуком 
о јавним расправама у општини Добој („Сл.
гласник општине Добој“, број: 1/06) организује 
и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 
сугестије изнесене на јавној расправи и при-
преми приједлог  Одлуке о критеријумима за 
додјелу средстава Буџета Града за редовне дје-
латности спортских клубова за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-83/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године,  донијела  je

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Програма уређења грађевин-
ског земљишта за 2021. годину суштински и 
формално технички је прихватљив за даљу 
скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за простор-
но уређење да у складу са Одлуком о јавним 
расправама у општини Добој („Сл.гласник 
општине Добој“, број: 1/06) организује и про-
веде јавну расправу, сумира приједлоге и суге-
стије изнесене на јавној расправи и припреми 

приједлог  Програма уређења грађевинског 
земљишта за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-84/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрт Програма заједничке комунал-
не потрошње за 2021. годину  суштински и 
формално технички је прихватљив за даљу 
скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за стамбено – ко-
муналне послове да у складу са Одлуком о јав-
ним расправама  у општини Добој („Сл.глас-
ник општине Добој“, број: 1/06) организује и 
проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 
сугестије изнесене на јавној расправи и при-
преми приједлог Програма заједничке кому-
налне потрошње за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-85/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрт Програма одржавања, заштите, 
реконструкције и изградње локалних путева за 
2021. годину суштински и формално технички 
је прихватљив за даљу скупштинску процеду-
ру.

(2) Задужује се Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности да у складу са Одлуком 
о јавним расправама  у општини Добој („Сл.
гласник општине Добој“, број: 1/06) организује 
и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 
сугестије изнесене на јавној расправи и при-
преми приједлог Програма одржавања, зашти-
те, реконструкције и изградње локалних путе-
ва за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-86/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрт Програма одржавања, санације и 
реконструкције водопривредних објеката и во-
дотокова за 2021. годину суштински и формал-
но технички је прихватљив за даљу скупштин-
ску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности да у складу са Одлу-
ком о јавним расправама  у општини Добој 
(„Сл.гласник општине Добој“, број: 1/06) ор-
ганизује и проведе јавну расправу, сумира 
приједлоге и сугестије изнесене на јавној рас-
прави и припреми приједлог Програма одржа-
вања, санације и реконструкције водопривред-
них објеката и водотокова за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-87/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрт Плана кориштења средстава ост-
варених од концесионих накнада у 2021. го-
дини суштински и формално технички је при-
хватљив за даљу скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности да у складу са Одлуком 
о јавним расправама  у општини Добој („Сл.
гласник општине Добој“, број: 1/06) организује 
и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 
сугестије изнесене на јавној расправи и при-
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преми приједлог Плана кориштења средстава 
остварених од концесионих накнада у 2021.
години.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-88/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Програма кориштења средстава 
за унапређење пољопривредне производње на 
подручју града Добоја за 2021. годину суштин-
ски и формално технички је прихватљив за 
даљу скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за пољопривреду 
да у складу са Одлуком о јавним расправама  
у општини Добој („Сл.гласник општине До-
бој“, број: 1/06) организује и проведе јавну 
расправу, сумира приједлоге и сугестије изне-
сене на јавној расправи и припреми приједлог 
Програма кориштења средстава за унапређење 
пољопривредне производње на подручју града 
Добоја за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-89/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Програма кориштења средста-
ва од накнада за промјену пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе на под-
ручју града Добоја за 2021. годину суштински 
и формално технички је прихватљив за даљу 
скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за пољопривреду 
да у складу са Одлуком о јавним расправама  у 
општини Добој („Сл.гласник општине Добој“, 
број: 1/06) организује и проведе јавну расправу, 
сумира приједлоге и сугестије изнесене на јав-
ној расправи и припреми приједлог Програма 
кориштења средстава од накнада за промјену 
пољопривредног земљишта у непољопривред-
не сврхе на подручју града Добоја за 2021. го-
дину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-90/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године,  донијела  je

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрт Плана о кориштењу средстава ост-
варених од накнаде по основу посебних мјера 
заштите од пожара за 2021. годину суштински 
и формално технички је прихватљив за даљу 
скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Територијална ватрогасна 
јединица Добој да у складу са Одлуком о јав-
ним расправама у општини Добој („Сл.глас-
ник општине Добој“, број: 1/06) организује и 
проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 
сугестије изнесене на јавној расправи и при-
преми приједлог Плана о кориштењу средста-
ва остварених од накнаде по основу посебних 
мјера заштите од пожара за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-91/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Програма рада Јавне устано-
ве Народна библиотека Добој за 2021. годи-

ну суштински и формално технички је при-
хватљив за даљу скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности да у складу са Одлуком 
о јавним расправама  у општини Добој („Сл.
гласник општине Добој“, број: 1/06) организује 
и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 
сугестије изнесене на јавној расправи и при-
преми приједлог Програма рада Јавне устано-
ве Народна библиотека Добој за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-92/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта  Плана и програм рада Јавне 
установе „Центар за дневно збрињавање дје-
це и омладине“ Добој суштински и формално 
технички је прихватљив за даљу скупштинску 
процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности да у складу са Одлуком 
о јавним расправама  у општини Добој („Сл.
гласник општине Добој“, број: 1/06) организује 
и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 
сугестије изнесене на јавној расправи и при-
преми приједлог Плана и програм рада Јавне 
установе „Центар за дневно збрињавање дјеце 
и омладине“ Добој.
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(3) Овај закључак биће објављен у „Служ-

беном гласнику Града Добоj“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-93/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Програма рада Јавне установе 
“Дом за старија лица Добој“ Добој за 2021. го-
дину суштински и формално технички је при-
хватљив за даљу скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности да у складу са Одлуком 
о јавним расправама  у општини Добој („Сл.
гласник општине Добој“, број: 1/06) организује 
и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 
сугестије изнесене на јавној расправи и при-
преми приједлог Програма рада Јавне устано-
ве “Дом за старија лица Добој“ Добој за 2021. 
годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-94/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Програма рада Јавна здравстве-
на установа Дом здравља Добој за 2021. годи-
ну суштински и формално технички је при-
хватљив за даљу скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности да у складу са Одлу-
ком о јавним расправама  у општини Добој 
(„Сл.гласник општине Добој“, број: 1/06) ор-
ганизује и проведе јавну расправу, сумира 
приједлоге и сугестије изнесене на јавној рас-
прави и припреми приједлог Програма рада 
Јавна здравствена установа Дом здравља До-
бој за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-95/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је
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З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Плана и програма рада Фонда-
ција „Центар за дјецу и омладину са сметњама 
у развоју“ Добој за 2021. годину суштински 
и формално технички је прихватљив за даљу 
скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности да у складу са Одлу-
ком о јавним расправама  у општини Добој 
(„Сл.гласник општине Добој“, број: 1/06) ор-
ганизује и проведе јавну расправу, сумира 
приједлоге и сугестије изнесене на јавној рас-
прави и припреми приједлог Плана и програма 
рада Фондација „Центар за дјецу и омладину 
са сметњама у развоју“ Добој за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-96/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Програма рада Центар за со-
цијални рад Добој за 2021. годину суштински 
и формално технички је прихватљив за даљу 
скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности да у складу са Одлуком 
о јавним расправама  у општини Добој („Сл.
гласник општине Добој“, број: 1/06) организује 
и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 
сугестије изнесене на јавној расправи и при-

преми приједлог Програма рада Центар за со-
цијални рад Добој за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-97/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Програма рада Јавног предузећа 
„РТВ Добој“ д.о.о. за 2021. годину суштински 
и формално технички је прихватљив за даљу 
скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности да у складу са Одлуком 
о јавним расправама  у општини Добој („Сл.
гласник општине Добој“, број: 1/06) организује 
и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 
сугестије изнесене на јавној расправи и при-
преми приједлог Програма рада Јавног преду-
зећа „РТВ Добој“ д.о.о. за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-98/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Програма рада „Градске развојне 
агенције Добој“ Добој за 2021. годину суштин-
ски и формално технички је прихватљив за 
даљу скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности да у складу са Одлуком 
о јавним расправама  у општини Добој („Сл.
гласник општине Добој“, број: 1/06) организује 
и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 
сугестије изнесене на јавној расправи и при-
преми приједлог Програма рада „Градске раз-
војне агенције Добој“ Добој за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-99/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Програма рада Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу и развој Града Добој“ 
д.о.о. за 2021. годину суштински и формално 
технички је прихватљив за даљу скупштинску 
процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности да у складу са Одлуком 
о јавним расправама  у општини Добој („Сл.
гласник општине Добој“, број: 1/06) организује 
и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 
сугестије изнесене на јавној расправи и при-
преми приједлог Програма рада Јавног пре-
дузећа „Дирекција за изградњу и развој Града 
Добој“ д.о.о. за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-100/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Програма рада Јавног предузећа 
Регионална депонија Добој доо за 2021. годи-
ну суштински и формално технички је при-
хватљив за даљу скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности да у складу са Одлу-
ком о јавним расправама  у општини Добој 
(„Сл.гласник општине Добој“, број: 1/06) ор-
ганизује и проведе јавну расправу, сумира 
приједлоге и сугестије изнесене на јавној рас-
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прави и припреми приједлог Програма рада 
Јавног предузећа Регионална депонија Добој 
доо за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-101/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Програма рада Центар за културу 
и образовање Добој за 2021. годину суштински 
и формално технички је прихватљив за даљу 
скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности да у складу са Одлуком 
о јавним расправама  у општини Добој („Сл.
гласник општине Добој“, број: 1/06) организује 
и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 
сугестије изнесене на јавној расправи и при-
преми приједлог Програма рада Центар за кул-
туру и образовање Добој за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-102/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Програма рада Јавне установе 
„Спортско – рекреациони центар Преслица“ 
Добој за 2021. годину суштински и формално 
технички је прихватљив за даљу скупштинску 
процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности да у складу са Одлуком 
о јавним расправама  у општини Добој („Сл.
гласник општине Добој“, број: 1/06) организује 
и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 
сугестије изнесене на јавној расправи и при-
преми приједлог Програма рада Јавне устано-
ве „Спортско – рекреациони центар Преслица“ 
Добој за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-103/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је 
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З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Програма рада Музеја у Добоју 
за 2021. годину суштински и формално тех-
нички је прихватљив за даљу скупштинску 
процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности да у складу са Одлуком 
о јавним расправама  у општини Добој („Сл.
гласник општине Добој“, број: 1/06) организује 
и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 
сугестије изнесене на јавној расправи и при-
преми приједлог Програма рада Музеја у До-
боју за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-104/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Програма рада Туристичке орга-
низације Града Добој за 2021. године суштин-
ски и формално технички је прихватљив за 
даљу скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности да у складу са Одлуком 
о јавним расправама  у општини Добој („Сл.
гласник општине Добој“, број: 1/06) организује 
и проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 
сугестије изнесене на јавној расправи и при-
преми приједлог Програма рада Туристичке 
организације Града Добој за 2021. године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-105/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Програма рада Скупштине Града 
Добој за 2021. годину суштински и формално 
технички је прихватљив за даљу скупштинску 
процедуру.

(2) Задужује се Стручна служба Скупштине 
Града Добој да у складу са Одлуком о јавним 
расправама  у општини Добој („Сл.гласник 
општине Добој“, број: 1/06) организује и про-
веде јавну расправу, сумира приједлоге и суге-
стије изнесене на јавној расправи и припреми 
приједлог Програма рада Скупштине Града 
Добој за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-106/21 
Добој, 25. 3. 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 
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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  25.03.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој прихвата Из-
вјештај о раду Правобранилаштва Републике 
Српске – Сједиште замјеника правобраниоца 
Добој за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 
године.

(2) Саставни дио oвог закључка чини Из-
вјештај о раду Правобранилаштва Републике 
Српске – Сједиште замјеника правобраниоца 
Добој за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 
године. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-107/21 
Добој, 25. 3. 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   дана  25.03.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој прихвата Из-
вјештај о резултатима мјерења задовољства 
грађана јавним услугама.

(2) Саставни дио oвог закључка чини Из-
вјештај о резултатима мјерења задовољства 
грађана јавним услугама. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-108/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој прихвата Из-
вјештај о утрошку средстава остварених од 
накнаде по основу посебних мјера заштите од 
пожара у 2020. години.

(2) Саставни дио oвог закључка чини Из-
вјештај о утрошку средстава остварених од 
накнаде по основу посебних мјера заштите од 
пожара у 2020. години. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-109/21 
Добој, 25. 3. 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. 
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и члана 76. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број 1/17), члана 128.  
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града  Добој, на сједници одржа-
ној дана  25.03.2021. 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 – септембар 2020. године. 

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-110/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. 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 – децембар 2020. године. 

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-111/21 
Добој, 25. 3. 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  25.03.2021. године, донијела је

З А К Љ У Ч А К

(1) Скупштина Града Добој прихвата Ин-
формацију о стању ЈЗУ Дом здравља Добој. 

(2) Саставни дио закључка чини Информа-
ција о стању ЈЗУ Дом здравља Добој. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-112/21 
Добој, 25. 3. 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 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 
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(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), 
Скупштина Града Добој је, на сједници одржа-
ној 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности замјеника 

Градоначелника Града Добој

(1) Владо Благојевић, разрјешава се дуж-
ности замјеника Градоначелника Града Добој, 
због истека времена на које је именован,  са 
даном 25.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
Обзиром на чињеницу да је Скупштини Гра-

да Добој истекао мандат  са даном 11.03.2021. 
године, а на основу члана 50. а у вези са чла-
ном 55. и чланом 56.  Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), Скупшти-
на Града Добој одлучила је као у диспозити-
ву. Владо Благојевић, разрјешава се дужности 
замјеника Градоначелника Града Добој, због 
истека времена на које је именован, са даном 
25.03.2021. године.

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:01-013-16/21 
Добој, 25. 3. 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), члан 157.став 
1.тачка  2. Закона о службеницима и намјеште-
ницима у органима јединице локалне самоу-
праве (“Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16),  члана 35. Статута Града Добој 
(“Службени гласник Града Добој 1/17) и чла-
на 128. Пословника Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
25.03.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности  

члана Одбора за жалбе Града Добој

(1) Младен Мићић, разрјешава се дужнос-
ти вршиоца дужности члана Одбора за жалбе 
Града Добој, због истека времена на који је 
именован, са даном 25.03.2021. године,

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

Образложење
Рјешењем о именовању вршиоца дужности 

члана Одбора за жалбе Града Добој број: 01-
013-296/20 од 08.октобра.2020.године, Младен 
Мићић именован је  за вршиоца дужности чла-
на Одбора за жалбе Града Добој , до окончања 
поступка именовања  члана Одбора за жалбе 
Града Добој.

Обзиром да је Скупштина Града Добој рас-
писала Јавни конкурс за избор и именивање 
члана Одбора за жалбе број: 01-013-281/20 од 
08.10.2020.године  који је објављен у дневном 
листу „ Гласу Српске“ дана 18.11.2020.године 
и у Службеном гласнику РС  дана 11.12.2020.
године ( Службени гласник РС број : 122/20), 
те да је по истом  конкурсна процедура завр-
шена  и да је у законском року предсједнику 
скупштине достављен приједлог за именовање 
члана Одбора за жалбе, Скупштина Града До-
бој на основу наведеног доноси рјешење као у 
диспозитиву.



Страна  42 Број 3С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
Поука о правном лијеку: Против овог Рје-

шења може се поднијети тужба Окружном 
суду у  Добоју у року од 30 дана од дана прије-
ма Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-47/21 
Добој, 25. 3. 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 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности начелника 
Одјељења за општу управу Града 

Добој

(1) Алмир Џанић, разрјешава се дужности 
начелника Одјељења за општу управу Града 
Добој, због истека времена на које је имено-
ван,  са даном 25.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
Обзиром на чињеницу да је Скупштини Гра-

да Добој истекао мандат  са даном 11.03.2021. 

године, а на основу члана 50. а у вези са чла-
ном 55. и чланом 56.  Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), Скупшти-
на Града Добој одлучила је као у диспозитиву. 
Алмир Џанић, разрјешава се дужности начел-
ника Одјељења за општу управу Града Добој, 
због истека времена на које је именован, са да-
ном 25.03.2021. године.

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:01-013-48/21 
Добој, 25. 3. 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 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности начелника 
Одјељења за инспекцијске послове 

Града Добој

(1) Мирослав Лазић, разрјешава се дуж-
ности начелника Одјељења за инспекцијске 
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послове Града Добој, због истека времена на 
које је именован, са даном 25.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
Обзиром на чињеницу да је Скупштини Гра-

да Добој истекао мандат  са даном 11.03.2021. 
године, а на основу члана 50. а у вези са чла-
ном 55. и чланом 56.  Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), Скупшти-
на Града Добој одлучила је као у диспозити-
ву. Мирослав Лазић, разрјешава се дужности 
начелника Одјељења за инспекцијске посло-
ве Града Добој, због истека времена на које је 
именован, са даном 25.03.2021. године.

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:01-013-49/21 
Добој, 25. 3. 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 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности начелника 

Одјељења за послове комуналне 
полиције Града Добој

(1) Зоран Јовић, разрјешава се дужности 
начелника Одјељења за послове комуналне 
полиције Града Добој, због истека времена на 
које је именован, са даном 25.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
Обзиром на чињеницу да је Скупштини Гра-

да Добој истекао мандат  са даном 11.03.2021. 
године, а на основу члана 50. а у вези са чла-
ном 55. и чланом 56.  Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени 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 као у диспозитиву. Зо-
ран Јовић, разрјешава се дужности начелника 
Одјељења за послове комуналне полиције Гра-
да Добој, због истека времена на које је имено-
ван, са даном 25.03.2021. године.

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:01-013-50/21 
Добој, 25. 3. 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности начелника 
Одјељења за борачко – инвалидску 

заштиту Града Добој

(1) Дарио Нарић, разрјешава се дужности 
начелника Одјељења за борачко инвалидску 
заштиту Града Добој, због истека времена на 
које је именован, са даном 25.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
Обзиром на чињеницу да је Скупштини Гра-

да Добој истекао мандат  са даном 11.03.2021. 
године, а на основу члана 50. а у вези са чла-
ном 55. и чланом 56.  Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), Скупшти-
на Града Добој одлучила је као у диспозити-
ву. Дарио Нарић, разрјешава се дужности на-
челника Одјељења за борачко – инвалидску 
заштиту Града Добој, због истека времена на 
које је именован, са даном 25.03.2021. године.

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:01-013-51/21 
Добој, 25. 3. 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 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности Града Добој

(1) Марко Николић, разрјешава се са мјес-
та вршиоца дужности начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности Града До-
бој, због истека времена на које је именован, са 
даном 25.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
Обзиром на чињеницу да је Скупштини Гра-

да Добој истекао мандат  са даном 11.03.2021. 
године, а на основу члана 50. а у вези са чла-
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ном 55. и чланом 56.  Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), Скупшти-
на Града Добој одлучила је као у диспозити-
ву. Марко Николић, разрјешава се са мјеста 
вршиоца дужности начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности Града До-
бој, због истека времена на које је именован, са 
даном 25.03.2021. године.

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:01-013-52/21 
Добој, 25. 3. 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 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника Одјељења за стамбено – 
комуналне послове Града Добој

(1) Дејан Нарић, разрјешава се са мјеста вр-
шиоца дужности начелника Одјељења за стам-
бено – комуналне послове Града Добој, због 
истека времена на које је именован, са даном 
25.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
Обзиром на чињеницу да је Скупштини Гра-

да Добој истекао мандат  са даном 11.03.2021. 
године, а на основу члана 50. а у вези са чла-
ном 55. и чланом 56.  Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), Скупшти-
на Града Добој одлучила је као у диспозитиву. 
Дејан Нарић, разрјешава се са мјеста вршио-
ца дужности начелника Одјељења за стам-
бено – комуналне послове Града Добој, због 
истека времена на које је именован, са даном 
25.03.2021. године.

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:01-013-53/21 
Добој, 25. 3. 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 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 25.03.2021. године, донијела је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности 
начелника Одјељења за финансије 

Града Добој

(1) Миленко Николић, разрјешава се са мјес-
та вршиоца дужности начелника Одјељења за 
финансије Града Добој, због истека времена на 
које је именован, са даном 25.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
Обзиром на чињеницу да је Скупштини Гра-

да Добој истекао мандат  са даном 11.03.2021. 
године, а на основу члана 50. а у вези са чла-
ном 55. и чланом 56.  Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), Скупшти-
на Града Добој одлучила је као у диспозитиву. 
Миленко Николић, разрјешава се са мјеста вр-
шиоца дужности начелника Одјељења за фи-
нансије Града Добој, због истека времена на 
које је именован, са даном 25.03.2021. године.

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:01-013-54/21 
Добој, 25. 3. 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 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника Одјељења за стратешко 
планирање, европске интеграције 
и локални економски развој Града 

Добој

(1) Светислав Васиљевић, разрјешава се са 
мјеста вршиоца дужности начелника Одјељења 
за стратешко планирање, европске интеграције 
и локални економски развој Града Добој, због 
истека времена на које је именован, са даном 
25.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
Обзиром на чињеницу да је Скупштини Гра-

да Добој истекао мандат  са даном 11.03.2021. 
године, а на основу члана 50. а у вези са чла-
ном 55. и чланом 56.  Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), Скупшти-
на Града Добој одлучила је као у диспозитиву. 
Светислав Васиљевић, разрјешава се са мјес-
та вршиоца дужности начелника Одјељења за 
стратешко планирање, европске интеграције 
и локални економски развој Града Добој, због 
истека времена на које је именован, са даном 
25.03.2021. године.
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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:01-013-55/21 
Добој, 25. 3. 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 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника Одјељења за 
пољопривреду  Града Добој

(1) Анис Хусаковић, разрјешава се са мјес-
та вршиоца дужности начелника Одјељења за 
пољопривреду Града Добој, због истека вре-
мена на које је именован, са даном 25.03.2021. 
године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
Обзиром на чињеницу да је Скупштини Гра-

да Добој истекао мандат  са даном 11.03.2021. 
године, а на основу члана 50. а у вези са чла-

ном 55. и чланом 56.  Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), Скупшти-
на Града Добој одлучила је као у диспозити-
ву. Анис Хусаковић, разрјешава се са мјеста 
вршиоца дужности начелника Одјељења за 
пољопривреду Града Добој, због истека вре-
мена на које је именован, са даном 25.03.2021. 
године.

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:01-013-56/21 
Добој, 25. 3. 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 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 25.03.2021. године, донијела је 

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

заштиту Града Добој

(1) Ненад Остојић, разрјешава се са мјеста 
вршиоца дужности начелника Одјељења за ци-
вилну заштиту Града Добој, због истека вре-
мена на које је именован, са даном 25.03.2021. 
године.
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(2) Именовани из тачке 1. овог рјешења, 

права по основу радног односа остварује у 
складу са законом, а на основу рјешења на-
длежног органа.

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

О б р а з л о ж е њ е
Обзиром на чињеницу да је Скупштини Гра-

да Добој истекао мандат  са даном 11.03.2021. 
године, а на основу члана 50. а у вези са чла-
ном 55. и чланом 56.  Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), Скупшти-
на Града Добој одлучила је као у диспозитиву. 
Ненад Остојић, разрјешава се са мјеста вршио-
ца дужности начелника Одјељења за цивилну 
заштиту Града Добој, због истека времена на 
које је именован, са даном 25.03.2021. године.

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:01-013-57/21 
Добој, 25. 3. 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 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности начелника 

Одјељења за изградњу, обнову и 
развој Града Добој

(1) Алмедин Мрковић, разрјешава се дуж-
ности начелника Одјељења за изградњу, обно-
ву и развој Града Добој, због истека времена на 
које је именован, са даном 25.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
Обзиром на чињеницу да је Скупштини Гра-

да Добој истекао мандат  са даном 11.03.2021. 
године, а на основу члана 50. а у вези са чла-
ном 55. и чланом 56.  Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), Скупшти-
на Града Добој одлучила је као у диспозитиву. 
Алмедин Мрковић, разрјешава се дужности 
начелника Одјељења за изградњу, обнову и 
развој Града Добој, због истека времена на које 
је именован, са даном 25.03.2021. године.

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:01-013-58/21 
Добој, 25. 3. 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 
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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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности 

директора Јавне установе „Дом  за 
старија лица “ Добој

(1) Младен Лукић, разрјешава се са мјеста 
вршиоца дужности директора Јавне установе 
„Дом  за старија лица“ Добој, због истека вре-
мена на које је именован, са даном 25.03.2021. 
године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 18. став 2. Закона о систему 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 да 
се Младен Лукић, разрјеши са мјеста вршиоца 
дужности директора Јавне установе „Дом  за 
старија лица“ Добој, због истека времена на 
које је именован, са даном 25.03.2021. године.

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:01-013-59/21 
Добој, 25. 3. 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 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности директора 

Јавне предшколске установе „Мајке 
Југовића“ Добој

(1) Давор Савић, разрјешава се дужности 
директора Јавне предшколске установе „Мајке 
Југовића“ Добој, због истека времена на које је 
именован, са даном 25.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 18. став 2. Закона о систему 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 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 да 
се Давор Савић, разрјеши дужности директора 
Јавне предшколске установе „Мајке Југовића“ 
Добој, због истека времена на које је имено-
ван, са даном 25.03.2021. године.

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:01-013-60/21 
Добој, 25. 3. 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 ), члан 155.став 1. до става 
5 . Закона о службеницима и намјештеници-
ма у органима јединице локалне самоупра-
ве (“Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16),  члана 35. Статута Града Добој 
(“Службени гласник Града Добој 1/17) и чла-
на 128. Пословника Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
25.03.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Одбора за жалбе 

Града Добој
(1) Стојан Радић, именује се  за члана Одбо-

ра за жалбе Града Добој , на период од 4 (чети-
ри) године, са даном 26.03.2021године

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

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 155. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локал-

не самоуправе (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) прописано је да пред-
сједника и чланове одбора за жалбе именује 
скупштина након спроведеног јавног конкурса 
на период од 4 године са могућношћу поно-
вног избора. 

Обзиром да је Скупштина Града Добој рас-
писала Јавни конкурс за избор и именивање 
члана Одбора за жалбе број :01-013-281/20 од 
08.10.2020.године  који је објављен у дневном 
листу „ Гласу Српске“ дана 18.11.2020.године 
и у Службеном гласнику РС  дана 11.12.2020.
године ( Службени гласник РС број : 122/20), 
те да је по истом  конкурсна процедура завр-
шена  и да је у законском року предсједнику 
скупштине достављен приједлог за именовање 
за члана Одбора за жалбе, и то: 

Стојан Радић, дипломирани правник који 
испуњава опште и посебне услове за имено-
вање у складу са чланом 156. Закона о служ-
беницима и намјештеницима у органима једи-
нице локалне самоуправе (“Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), јер има завр-
шен Правни факултет на којем је стекао звање 
дипломираног правника, има положен стручни 
испит за рад у органима управе, као и поло-
жен правосудни испит, те дугогодишње радно 
искуство у струци,  на основу чега скупштина 
одлучује као у диспозитиву.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-61/21 
Добој, 25. 3. 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 
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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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању замјеника 

Градоначелника Града Добој

(1) Владимир Марковић, именује се за 
замјеника Градоначелника Града Добој, са да-
ном 26.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 39. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16), а у вези са чланом 35. став 2. тачка 
21. Статута Града Добој („Сл. гласник Града 
Добој“, број1/17 ) и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града 
Добој је поступајући по достављеном пријед-
логу у редовној процедури на првој редовној 
сједници изабрала Владимира Марковића на 
функцију замјеника Градоначелника Града До-
бој.

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:01-013-62/21 
Добој, 25. 3. 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању потпредсједника 

Скупштине Града Добој

(1) Срећко Рекановић, именује се за пот-
предсједника Скупштине Града Добој, са да-
ном 26.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 39. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16), а у вези са чланом 35. став 2. тачка 
21. Статута Града Добој („Сл. гласник Града 
Добој“, број1/17 ) и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града До-
бој је поступајући по достављеном приједлогу 
у редовној процедури на првој редовној сјед-
ници изабрала Срећко Рекановић за потпред-
сједника Скупштине 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:01-013-63/21 
Добој, 25. 3. 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 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности 

начелника Одјељења за финансије 
Града Добој

(1) Миленко Николић, именује се за вршио-
ца дужности начелника Одјељења за финан-
сије Града Добој, са даном 26.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу члана 50. а у вези са чланом 

54. и чланом 55.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службе-
ни гласник Града Добој“, број: 1/17), обзиром 
да је мјесто вршиоца дужности начелника 
Одјељења за финансије Града Добој упражње-
но, а Миленко Николић има звање дипломи-
рани економиста, 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 је поступајући по добијеном приједлогу 
одлучила као у диспозитиву.

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:01-013-64/21 
Добој, 25. 3. 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности 

начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности Града Добој

(1) Младен Лукић, именује се за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности Града Добој, са даном 
26.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу члана 50. а у вези са чланом 54. и 

чланом 55.  Закона о службеницима и намјеште-
ницима у органима јединице локалне самоу-
праве („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16) и  члана 49. Пословника о раду 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број: 1/17), обзиром да је мјес-
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то вршиоца дужности начелника Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Града 
Добој упражњено, а Младен Лукић има звање 
дипломирани инжењер саобраћаја, потребно 
радно искуство и положен стручни испит за 
рад у органима управе, испуњава опште усло-
ве за запошљавање у Градској управи, сходно 
томе испуњава и посебне услове за имено-
вање у складу са напријед наведеним законом, 
Скупштина Града Добој је поступајући по до-
бијеном приједлогу одлучила као у диспозити-
ву.

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:01-013-65/21 
Добој, 25. 3. 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности 

начелника Одјељења за 
пољопривреду Града Добој

(1) Анис Хусаковић, именује се за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за пољоприв-
реду Града Добој, са даном 26.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу члана 50. а у вези са чланом 54. и 

чланом 55.  Закона о службеницима и намјеште-
ницима у органима јединице локалне самоу-
праве („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16) и  члана 49. Пословника о раду 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број: 1/17), обзиром да је мјес-
то вршиоца дужности начелника Одјељења за 
пољопривреду Града Добој упражњено, а Анис 
Хусаковић има звање дипломирани инжењер 
саобраћаја, 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 је поступајући по добијеном приједлогу 
одлучила као у диспозитиву.

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:01-013-66/21 
Добој, 25. 3. 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 25.03.2021. године, донијела је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности 
начелника Одјељења за просторно 

уређење Града Добој

(1) Нина Букејловић, именује се за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за просторно 
уређење Града Добој, са даном 26.03.2021. го-
дине.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу члана 50. а у вези са чланом 

54. и чланом 55.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службе-
ни гласник Града Добој“, број: 1/17), обзиром 
да је мјесто вршиоца дужности начелника 
Одјељења за просторно уређење Града Добој 
упражњено, а Нина Букејловић има звање ди-
пломирани инжењер архитектуре, те потребно 
радно искуство и положен стручни испит за 
рад у органима управе, испуњава опште усло-
ве за запошљавање у Градској управи, сходно 
томе испуњава и посебне услове за имено-
вање у складу са напријед наведеним законом, 
Скупштина Града Добој је поступајући по до-
бијеном приједлогу одлучила као у диспозити-
ву.

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:01-013-67/21 
Добој, 25. 3. 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности 

начелника Одјељења за изградњу, 
обнову и развој Града Добој

(1) Маида Ибрахимовић, именује се за вр-
шиоца дужности начелника Одјељења за из-
градњу, обнову и развој Града Добој, са даном 
26.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 50. а у вези са чланом 
54. и чланом 55.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службе-
ни гласник Града Добој“, број: 1/17), обзиром 
да је мјесто вршиоца дужности начелника 
Одјељења за изградњу, обнову и развој Града 
Добој упражњено, а Маида Ибрахимовић има 
звање дипломирани инжењер машинства, ис-
пуњава услове за именовање у складу са на-
пријед наведеним законом, Скупштина Града 
Добој је поступајући по добијеном приједлогу 
одлучила као у диспозитиву.
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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:01-013-68/21 
Добој, 25. 3. 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности 

начелника Одјељења за 
инспекцијске послове Града Добој

(1) Мирослав Лазић, именује се за вр-
шиоца дужности начелника Одјељења за ин-
спекцијске послове Града Добој, са даном 
26.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу члана 50. а у вези са чланом 54. и 

чланом 55.  Закона о службеницима и намјеште-
ницима у органима јединице локалне самоу-
праве („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16) и  члана 49. Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број: 1/17), обзиром да је мјес-
то вршиоца дужности начелника Одјељења за 
инспекцијске послове Града Добој упражње-
но, а Мирослав Лазић има звање 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 је поступајући по добијеном приједлогу 
одлучила као у диспозитиву.

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:01-013-69/21 
Добој, 25. 3. 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности 
начелника Одјељења за послове 
комуналне полиције Града Добој

(1) Боро Мањић, именује се за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за послове 
комуналне полиције Града Добој, са даном 
26.03.2021. године.
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(2) Именовани из тачке 1. овог рјешења пра-

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу члана 50. а у вези са чланом 

54. и чланом 55.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службе-
ни гласник Града Добој“, број: 1/17), обзиром 
да је мјесто вршиоца дужности начелника 
Одјељења за послове комуналне полиције Гра-
да Добој упражњено, а Боро Мањић има звање 
дипломирани инжењер саобраћаја, има по-
требно радно искуство и положен стручни 
испит за рад у органима управе, испуњава 
опште услове за запошљавање у Градској уп-
рави, сходно томе испуњава и посебне услове 
за именовање у складу са напријед наведеним 
законом, Скупштина Града Добој је посту-
пајући по добијеном приједлогу одлучила као 
у диспозитиву.

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:01-013-70/21 
Добој, 25. 3. 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 25.03.2021. године, донијела је 

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

управу Града Добој

(1) Алмир Џанић, именује се за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за општу упра-
ву Града Добој, са даном 26.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу члана 50. а у вези са чланом 

54. и чланом 55.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службе-
ни гласник Града Добој“, број: 1/17), обзиром 
да је мјесто вршиоца дужности начелника 
Одјељења за општу управу Града Добој уп-
ражњено, а Алмир Џанић има звање дипломи-
рани политолог, има потребно радно искуство 
и положен стручни испит за рад у органима 
управе, испуњава опште услове за запошља-
вање у Градској управи, сходно томе испуњава 
и посебне услове за именовање у складу са на-
пријед наведеним законом, Скупштина Града 
Добој је поступајући по добијеном приједлогу 
одлучила као у диспозитиву.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-71/21 
Добој, 25. 3. 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 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности 

начелника Одјељења за борачку – 
инвалидску заштиту Града Добој
(1) Дарио Нарић, именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за борачку – 
инвалидску заштиту Града Добој, са даном 
26.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу члана 50. а у вези са чланом 

54. и чланом 55.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службе-
ни гласник Града Добој“, број: 1/17), обзиром 
да је мјесто вршиоца дужности начелника 
Одјељења за борачку – инвалидску заштиту 
Града Добој упражњено, а Дарио Нарић има 
звање дипломирани економиста, има потреб-
но радно искуство и положен стручни испит 
за рад у органима управе, испуњава опште ус-
лове за запошљавање у Градској управи, сход-
но томе испуњава и посебне услове за имено-
вање у складу са напријед наведеним законом, 
Скупштина Града Добој је поступајући по до-
бијеном приједлогу одлучила као у диспозити-
ву.

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:01-013-72/21 
Добој, 25. 3. 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности 

начелника Одјељења за стамбено – 
комуналне послове Града Добој

(1) Давор Савић, именује се за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за стамбено 
– комуналне послове Града Добој, са даном 
26.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу члана 50. а у вези са чланом 

54. и чланом 55.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службе-
ни гласник Града Добој“, број: 1/17), обзиром 
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да је мјесто вршиоца дужности начелника 
Одјељења за стамбено – комуналне послове 
Града Добој упражњено, а Давор Савић има 
звање дипломирани економиста, има потреб-
но радно искуство и положен стручни испит 
за рад у органима управе, испуњава опште ус-
лове за запошљавање у Градској управи, сход-
но томе испуњава и посебне услове за имено-
вање у складу са напријед наведеним законом, 
Скупштина Града Добој је поступајући по до-
бијеном приједлогу одлучила као у диспозити-
ву.

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:01-013-73/21 
Добој, 25. 3. 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности 

начелника Одјељења за стратешко 
планирање, европске интеграције 
и локални економски развој Града 

Добој
(1) Дијана Каленић, именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за стратеш-
ко планирање, европске интеграције и локал-
ни економски развој Града Добој, са даном 
26.03.2021. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу члана 50. а у вези са чланом 

54. и чланом 55.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службе-
ни гласник Града Добој“, број: 1/17), обзиром 
да је мјесто вршиоца дужности начелника 
Одјељења за стратешко планирање, европске 
интеграције и локални економски развој Гра-
да Добој упражњено, а Дијана Каленић има 
дипломирани инжењер информатике, има 
потребно радно искуство и положен струч-
ни испит за рад у органима управе, испуњава 
опште услове за запошљавање у Градској уп-
рави, сходно томе испуњава и посебне услове 
за именовање у складу са напријед наведеним 
законом, Скупштина Града Добој је посту-
пајући по добијеном приједлогу одлучила као 
у диспозитиву.

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:01-013-74/21 
Добој, 25. 3. 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 
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(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), 
Скупштина Града Добој је, на сједници одржа-
ној 25.03.2021. године, донијела је 

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

заштиту Града Добој
(1) Ненад Остојић, именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за цивилну 
заштиту Града Добој, са даном 26.03.2021. го-
дине.

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

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

О б р а з л о ж е њ е
На основу члана 50. а у вези са чланом 

54. и чланом 55.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службе-
ни гласник Града Добој“, број: 1/17), обзиром 
да је мјесто вршиоца дужности начелника 
Одјељења за цивилну заштиту Града Добој уп-
ражњено, а Ненад Остојић има дипломирани 
правник, има потребно радно искуство и по-
ложен стручни испит за рад у органима упра-
ве, 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 је поступајући по добијеном приједлогу 
одлучила као у диспозитиву.

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:01-013-75/21 
Добој, 25. 3. 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужноси 

директора Јавне установе „Дом  за 
старија лица“ Добој

(1) Чедомир Гостић, именује се за вршиоца 
дужности директора Јавне установе „Дом  за 
старија лица“ Добој, са даном 26.03.2021.годи-
не.

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

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

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 18. став 2. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Срп-
ске“, број: 68/07 и 109/12) одређено је да ди-
ректоре јавне установе именује и разрјешава 
оснивач установе, а на основу члана 50. а у 
вези са чланом 54. и чланом 55.  Закона о служ-
беницима и намјештеницима у органима једи-
нице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и  члана 49. 
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), 
Чедомир Гостић има потребно радно искуство 
и положен стручни испит за рад у органима 
управе, испуњава опште услове за запошља-
вање у Градској управи, сходно томе испуњава 
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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 
Жалбе у року од 15 дана од дана пријема Рје-
шења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-76/21 
Добој, 25. 3. 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 25.03.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужноси 
директора Јавне предшколске 

установе „Мајке Југовића“ Добој

(1) Анђелка Кузмић, именује се за вршио-
ца дужности директора Јавне предшколске 

установе „Мајке Југовића“ Добој, са даном 
26.03.2021.године.

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

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

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

служби („Службени гласник Републике Срп-
ске“, број: 68/07 и 109/12) одређено је да ди-
ректоре јавне установе именује и разрјешава 
оснивач установе, а на основу члана 50. а у 
вези са чланом 54. и чланом 55.  Закона о служ-
беницима и намјештеницима у органима једи-
нице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и  члана 49. 
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), 
Анђелка Кузмић је дипломирани професор ита-
лијанског језика, има потребно радно искуство 
и положен стручни испит за рад у органима 
управе, испуњава опште услове за запошља-
вање 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 
Жалбе у року од 15 дана од дана пријема Рје-
шења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-77/21 
Добој, 25. 3. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.
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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

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 просторно 
уређење Градске управе Добој бр. 05-75/21 од 
09.3.2021. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 

– „Извођење радова на изградњи 
оборинске канализационе мреже у 
Ул. Цара Душана у Добоју“, путем 
отвореног поступка јавне набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на изградњи оборин-
ске канализационе мреже у Ул. Цара Душана у 
Добоју“ путем отвореног поступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 142.923,00 КМ (словима: 
стотину четрдесет двије хиљаде деветсто два-
десет три конвертибилне марке).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2021. и теретиће буџет-
ску позицију 511 100.

Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем отворе-
ног поступка, а поступак јавне набавке  про-
вести ће се у складу са Законом о јавним на-
бавкама БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој 
бр. 05-75/21 од 09.3.2021.

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: 06-404-1-106/21.  
Добој, 12. 3. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.
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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 стратешко планирање, европске интеграције 
и локални економски развој Градске управе 
Добој бр. 12-69-8/21 од 10.3.2021., градоначел-
ник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 
– „Набавка табли упозорења 

за Пројекат „Камерама против 
нелегалног одлагања отпада“, путем 

директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Набавка табли упозорења за Пројекат 
„Камерама против нелегалног одлагања отпа-
да“, путем поступка директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 4.990,00 КМ (словима: 
четири хиљаде деветсто деведесет конверти-
билних марака) без ПДВ-а.

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

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за стратешко планирање, европске интеграције 
и локални економски развој Градске управе 
Добој бр. 12-69-8/21 од 10.3.2021. 

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: 06-404-1-108/21.  
Добој, 15. 3. 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 просторно 
уређење Градске управе Добој бр. 05-79/21 од 
09.3.2021. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне 

набавке – „Извођење радова на 
инфраструктурном опремању до 

грађевинске парцеле означене као 
к.ч. бр. 6731/1 (нови премјер) за СПО 
„Аника“ у Ул. Југ Богдана у Добоју“, 

путем отвореног поступка јавне 
набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на инфраструктур-
ном опремању до грађевинске парцеле означе-
не као к.ч. бр. 6731/1 (нови премјер) за СПО 
„Аника“ у Ул. Југ Богдана у Добоју – вреловод 
и топлотна подстаница, водовод и канализа-
ција, електро радови“  путем отвореног по-
ступка јавне набавке.
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Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 207.557,00 КМ (словима: 
двјестоседамхиљадапетстопедесетседамкон-
вертибилнихмарака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2021. и теретиће буџет-
ску позицију 511 100.

Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем отворе-
ног поступка, а поступак јавне набавке  про-
вести ће се у складу са Законом о јавним на-
бавкама БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој 
бр. 05-79/21 од 09.3.2021.

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: 06-404-1-110/21.  
Добој, 17. 3. 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 бр. 06/403-120/21 од 
17.3.2021. градоначелник  д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 
– „Набавка рачунара и рачунарске 
опреме у 2021.“, путем отвореног 

поступка јавне набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке – „Набавка рачунара и рачунарске опре-
ме у 2021.“путем отвореног поступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 150.000,00 КМ (словима: 
стотину педесет хиљада конвертибилних ма-
рака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2021. и теретиће буџет-
ску позицију 511 300.

Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем отворе-
ног поступка, а поступак јавне набавке  про-
вести ће се у складу са Законом о јавним на-
бавкама БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за финансије Градске управе Добој бр. 06/403-
120/21 од 17.3.2021.



Страна  64 Број 3С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
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 је предмет-
на набавка планирана Планом јавних набавки 
у 2021., да су за предложену набавку обез-
бијеђена средства у буџету Града, да је реално 
процијењена вриједност набавке на тржишту, 
те  предложена одговарајућа врста поступка 
јавне набавке.

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06-404-1-114/21.  
Добој, 19. 3. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59. и члана 82. став 3. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19), члана 
60. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број1/17) и на основу потписаног 
Меморандума о сарадњи и разумијевању, тачка 
3.2. од 03.12.2013. године под бројем 02-022-
1305/13, градоначелник Града Добој доноси:          

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању радне групе за израду 

Локалног акционог плана у области 
инвалидности за Град Добој

Члан 1.

Именује се радна група за израду Локал-
ног акционог плана у области инвалидности 
(ЛАПИ) - Град Добој за период 2021. – 2027. 
године у сљедећем саставу:
1. Драгица Бекановић, Удружење параплеги-

чара, обољелих од дјечије парализе и оста-
лих тјелесних инвалида регије Добој  

2. Зоран Панић, Удружење ампутираца Добој;
3. Нада Стухли, Удружење дистрофичара 

Добој;

4. Предраг Радојчић, Удружење слијепих и 
слабовидих лица Добој;

5. Сњежана Митровић, Удружење дјеце са 
посебним потребама Добој;

6. Јелена (Стојка) Мишић, Актив младих осо-
ба са инвалидитетом;

7. Виолета Радишковић, Центар за социјални 
рад Добој;

8. Сњежана Стевић,  ЈУ Центар за дневно 
збрињавање дјеце и омладине;

9. Даниела Микић, Градска управа Добој, 
Одјељење за привреду и друштвене дјелат-
ности

Члан 2.

Задатак радне групе из члана 1. овог Рје-
шења је:  
 - Одредити приоритете према стању и потре-

бама особа са инвалидитетом,
 - Израдити Локални акциони план у области 

инвалидности и ускладити га са Страте-
гијом унапређења друштвеног положаја 
лица са инвалидитетом Републике Српске и 
УН Конвенцијом о правима особа са инва-
лидитетом,

 - Израдити нацрт буџета (Анекс 1) и ева-
луација/мониторинг (Анекс 2) заједно са 
члановима одбора за питања инвалидности 

 - Израђен Акциони план у обласити инва-
лидности достави надлежним одјељењима 
на даљњу процедуру и усвајање и групи 
за израду Интегрисане Стратегије развоја 
Града Добој

Члан 3.

Рок за израду Локалног акционог плана у 
области инвалидности је 15.01.2021. године. 

Члан 4.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављено у „Службеном гласни-
ку Града Добој“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-2571/20.  
Добој, 30. 10. 2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.
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