
На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 97/16), члана 35. Стату-
та Града Добој („Службени гласник Града До-
бој“, број 01/17) и члана 75. и 128. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 01/17), Скупшти-
на Града Добој  на сједници одржаној дана 
10.08.2021. године,  донијела је

О Д Л У К У 
о ангажовању новчаних средстава 

Члан 1.

Одобрава се ангажовање  новчаних средста-
ва у износу од 173.832,75 КМ, Министарству 
унутрашњих послова Полицијска управа До-
бој, на име помоћи за санацију фасаде објекта 
Полицијске управе у Улици Светог Саве бр.16.

Члан 2.

Одобрена средства ангажоват ће се из Буџе-
та Града Добој, а теретиће потрошачку једини-

цу 00280150 Одјељење за привреду и друштве-
не дјелатности, група конта 415 200- Грантови 
нефинансијским субјектима.  

Члан 3.

За реализацију ове Одлуке задужено је 
Одјељење за финансије.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-298/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

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

ГРАДА ДОБОЈ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 7 16. август 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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бој, број 01/17) и члана 75 и 128. пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 01/17, Скупшти-
на Града Добој на сједници одржаној дана 
10.08.2021. године,  донијела је

ОДЛУКУ 
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних сред-
става у износу од 35.000,00 КМ Удружењу 
грађана Мјесне заједнице Подновље, на име 
накнаде за плаћање пројектне документације 
за израду „Главног пројекта водоснабдијевања 
насеља Подновље“.

Члан 2.

Реализација ове Одлуке извршиће се прено-
сом средстава из члана 1. Одлуке на жиро ра-
чун удружења грађана Мјесне заједнице Под-
новље.

Члан 3.

За реализцију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-299/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

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

бој, број 01/17) и члана 75 и 128. пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 01/17, Скупшти-
на Града Добој на сједници одржаној дана 
10.08.2021. године,  донијела је

ОДЛУКУ 
о ангажовању новчаних средстава

Члан 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средста-
ва у износу од 1.811.515,03 КМ, на име накнаде 
за преузимање у посјед и власништво некрет-
нина од Пољопривредне задруге „Боснакооп“ 
Добој.

Члан 2.

Одобрена средства из члана 1. ове Одлу-
ке ће се исплатити по потписивању уговора о 
преносу некретнина, а у складу са писменим 
налогом и упутом Пољопривредне задруге 
„Боснакооп“ Добој, која ће бити саставни дио 
ове Одлуке.

Члан 3.

Одобрена средства ангажоваће се из буџета 
Града Добој, а теретиће позицију 513 100-из-
даци за прибављање земљишта.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-300/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 52. став 2. и 58. став 2. Зако-
на о уређењу простора и грађења („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 40/13, 106/15, 
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3/16 и 84/19) члана 39. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/17 и 36/19), и члана 35. Статута 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број 1/17), Скупштина Града Добој на сједни-
ци одржаној 10.08.2021. године, донијела

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

и уређења простора за 2020-2021. 
годину

I

У Програму мјера и активности за утврђи-
вање стања и уређења простора за 2020-2021. 
годину („Службени гласник Града Добој“ број 
1/20), (у даљем тексту: Програм), у дијелу 
План израде просторно планске документа-
ције, додајe се тачкa 32. и гласи:

   32. Измјена дијела Регулационог плана 
„Средњошколски центар - Усора“ Добој.

Рок израде: 6 мјесеци

II

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

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-301/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 35 став 1. члана 40. став 1. 
и члана 52. став 3. Закона о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 
39.Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19) 
и члана 35. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број:1/17), Скупштина 
Града Добој на сједници 10.08.2021. године,  
донијела је

О Д Л У К У 
о приступању измјени 

дијела Регулационог плана 
„Средњошколски центар - Усора“ 

Добој

I

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

II

Подручје за које се врши измјена Плана на-
лази се у Добоју, а обухвата парцеле означе-
не као к.ч. број 6693/1, 6693/4, 6693/5, 6695/1, 
6695/4, 6694 – дио, 7248/2, 7316/1 – дио, 
7316/2, 6816 – дио, 6818 – дио, 6815/1 – дио, 
6819 – дио, 8266/1 – дио, 8266/2 – дио, 6815/2 
– дио, 6695/2 – дио, 8156/5 – дио, 6693/2 – дио, 
7247/8, 7247/9, 7247/6, 7247/7 – дио, 7247/4 – 
дио, 7247/5 – дио, 7247/2 – дио, 7247/3 – дио, 
7248/1 – дио, 6692/3, 6692/2 – дио, 6688/3, 
6688/4, 6688/1 – дио, 7320 – дио, 7246/1 – дио, 
7246/2 – дио, 7317 – дио, К.О. Добој, подручје 
обухвата износи 2,8 ha.

III

Саставни дио ове одлуке је графички при-
лог са уцртаним границама обухвата измјене 
Плана.

IV

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

На подручју за које се врши израда Плана, 
на парцелама означеним као к.ч. број 6693/1, 
6693/4, 6693/5, 6695/1, 6695/4, 6694 – дио, 
7248/2, 7316/1 – дио, 7316/2, 6816 – дио, 6818 
– дио, 6815/1 – дио, 6819 – дио, 8266/1 – дио, 
8266/2 – дио, 6815/2 – дио, 6695/2 – дио, 8156/5 
– дио, 6693/2 – дио, 7247/8, 7247/9, 7247/6, 
7247/7 – дио, 7247/4 – дио, 7247/5 – дио, 7247/2 
– дио, 7247/3 – дио, 7248/1 – дио, 6692/3, 6692/2 
– дио, 6688/3, 6688/4, 6688/1 – дио, 7320 – дио, 
7246/1 – дио, 7246/2 – дио, 7317 – дио, К.О. До-
бој, планира се изградња стамбено-пословних 
објеката са колективним становањем.

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

на о уређењу простора и грађењу („Служ-
бени гласник Републике Српске“ бр. 
40/13,106/16, 3/16 и 84/19), те другим про-
писима из посебних области релевантних за 
планирање и уређење простора (саобраћај, 
снабдијевање водом и енергијом, телекому-
никације, заштита од природних непогода 
и техничких инцидената, заштита ваздуха, 
воде, тла, природних вриједности, култур-
них добара, пољопривредног и шумског 
земљишта и других елемената животне сре-
дине и др.); 

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

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

VI

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

VII

Средства за израду Плана обезбиједиће 
подносилац захтјева за израду плана. 

VIII

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

IX

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

О нацрту Плана обавиће се јавна расправа.

X

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

XI

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

XII

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-302/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу чл. 43. став 1,  Закона о уређењу 
простора и грађењу  ( „Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
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(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 35. Статута града Добој 
(„Службени гласник града Добој“ , број: 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
10.08.2021. године,  донијела је

О Д Л У К У 
о именовању Савјета за праћење 

измјене дијела  Регулационог плана 
„Средњошколски центар - Усора“ 

Добој

Члан 1.

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

ник,
2. Радислав Мишић, дипл.инж.арх. – члан
3. Зоран Стојановић, дипл.инж.грађ. – члан
4. Радован Бјелановић, дипл.инж.маш. – члан
5. Наташа Марић, дипл. правник - члан

Члан 2.

Савјет се именује за:
1. Измјену дијела Регулационог плана 

„Средњошколски центар - Усора“ Добој.

Члан 3.

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

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-303/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 19. Закона о територијалној 
организацији Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 69/09, 70/12, 
83/14 и 106/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 35. 
Статута Града Добој („Службени гласник Гра-
да Добој“, број 1/17), члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), Одлуке о начину спо-
разумне подјеле имовине и обавеза између 
Града Добој и Општине Станари, број 01-
013-61/20 од 10.03.2020. године („Службени 
гласник Града Добој“, број 2/20), Споразума 
о постизању сагласности за подјелу имови-
не и обавеза између Града Добој и Општине 
Станари, број 02-022-1540/20 од 27.07.2020. 
године, и Споразума о измјени Споразума о 
постизању сагласности за подјелу имовине и 
обавеза између Града Добој и Општине Стана-
ри, број 02-022-1-681/21 од 07.07.2021. године, 
Скупштина Града Добој на сједници одржаној 
дана  10.08.2021. године,  донијела је

ОДЛУКУ 
о искњижавању и преносу имовине 

на Општину Станари по основу 
споразумне подјеле имовине

I

Одобрава се искњижавање из књиговодстве-
не евиденције Града Добој и пренос на Општи-
ну Станари имовине дефинисане у Споразуму 
о постизању сагласности за подјелу имовине и 
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обавеза између Града Добој и Општине Стана-
ри број 02-022-1540/20 од 27.07.2020. године  и 
Споразуму о измјени Споразума о постизању 
сагласности за подјелу имовине и обавеза из-
међу Града Добој и Општине Станари, број 02-
022-1-681/21 од 07.07.2021. године , односно 
имовине која се налази на територији општи-

не Станари и која по постигнутом Споразуму 
припада општини Станари.

II 

Вриједност имовине која је предмет искњи-
жавања и преноса на Општину Станари је ут-
врђена на дан 01.01.2021. године, и обухвата 
сљедеће категорије имовине:

1) Канцеларијски објекти и простори-аналитички конто 011 121

Мјесна 
заједница

Врста основног 
средства: 

канцеларијски 
простор                   

Набавна 
вриједност

Исправка 
вриједности

Садашња 
вриједност

Брестово МУ Брестово 921,18 687,95 233,23

УКУПНО  921,18 687,95 233,23

2) Објекти образовних и научних институција-аналитички конто 011 123

Мјесна 
заједница

Врста основног 
средства: објекти 

образовних 
и научних 

институција                

Набавна 
вриједност

Исправка 
вриједности

Садашња 
вриједност

Станари ОШ Десанка 
Максимовић 7.027.189,30 5.118.305,32 1.908.883,98

Јелањска ОШ Десанка 
Максимовић 702.719,00 522.371,24 180.347,76

УКУПНО  7.729.908,30 5.640.676,56 2.089.231,74

3) Путеви (категорисани и некатегорисани)-аналитички конто 011 131

Мјесна 
заједница

Врста основног 
средства: I путеви 

категорисани  

Набавна 
вриједност

Исправка 
вриједности

Садашња 
вриједност

Љ.Воде-
Јелањска-
Цвртковци-
Митровићи-
Брестово

20.300 м 2.168.430,00 464.186,00 1.704.244,00

Станари-
Остружња 
Горња

6.140 м 653.004,00 142.900,80 510.103,20
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Рашковци-
Цвртковци 7.800 м 602.580,00 120.516,00 482.064,00

Драгаловци-
Брестово 8.100 м 454.410,00 103.182,00 351.228,00

Драгаловци-
Осредак 3.800 м 183.920,00 41.284,00 142.636,00

Церовица 5.400 м 362.560,00 79.312,00 283.248,00

Остружња-
Церовица 7.400 м 659.340,00 144.368,00 514.972,00

УКУПНО I  5.084.244,00 1.095.748,80 3.988.495,20

Мјесна 
заједница

Врста основног 
средства: II путеви 

некатегорисани

Набавна 
вриједност

Исправка 
вриједности

Садашња 
вриједност

Станари 25.020 м 1.604.037,50 1.158.857,87 445.179,63

Брестово 62.523 м 3.982.157,50 2.911.277,06 1.070.880,44

Драгаловци 34.425 м 2.156.062,50 1.562.358,11 593.704,39

Јелањска 46.125 м 3.027.475,00 1.986.454,75 1.041.020,25

Љеб 19.940 м 1.222.425,00 1.154.901,75 67.523,25

Митровићи 18.810 м 1.275.487,50 1.014.424,88 261.062,62

Осредак 21.110 м 1.332.037,50 956.982,88 375.054,62

Остружња 
Горња 17.420 м 1.086.350,00 862.343,50 224.006,50

Остружња 
Доња 36.040 м 2.277.062,50 1.645.408,13 631.654,37

Радња Доња 30.965 м 2.133.275,00 1.519.367,75 613.907,25

Рашковци 36.725 м 2.266.300,00 1.668.758,00 597.542,00

Церовица 57.625 м 3.757.337,50 2.513.578,39 1.243.759,11

Цвртковци 34.975 м 2.041.087,50 1.467.598,36 573.489,14

УКУПНО II  28.161.095,00 20.422.311,43 7.738.783,57

УКУПНО I+II  33.245.339,00 21.518.060,23 11.727.278,77
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4) Мостови-аналитички конто 011 133

Мјесна 
заједница

Врста основног 
средства: мостови          

Набавна 
вриједност

Исправка 
вриједности

Садашња 
вриједност

Брестово Брестово (БС 39) 60.000,00 60.000,00 0,00

Остружња Доња Остружња Доња 63.000,00 28.245,00 34.755,00

Јелањска Јелањска (ЈЕ 2) 60.000,00 26.900,00 33.100,00

Јелањска Јелањска (ЈЕ 59) 36.000,00 16.140,00 19.860,00

Љеб Љеб (ЉЕ 16) 45.000,00 20.175,00 24.825,00

Радња Доња Радња Доња (РД 28) 90.000,00 40.350,00 49.650,00

Станари Станари (СР 22) 90.000,00 40.350,00 49.650,00

УКУПНО  444.000,00 232.160,00 211.840,00

5) Остали објекти-аналитички конто 011 137

Мјесна 
заједница

Врста основног 
средства: платои           

Набавна 
вриједност

Исправка 
вриједности

Садашња 
вриједност

Брестово Плато у кругу цркве 33.221,58 9.135,96 24.085,62

УКУПНО  33.221,58 9.135,96 24.085,62

6) Водоводи-аналитички конто 011 191

Мјесна 
заједница

Врста основног средства: 
водовод          

Набавна 
вриједност

Исправка 
вриједности

Садашња 
вриједност

Станари Радови на водоводу 10.810,80 3.886,49 6.924,31

Станари Изградња вод.мреже и бунара 60.093,86 14.001,86 46.092,00

УКУПНО  70.904,66 17.888,35 53.016,31
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7) Нематеријална произведена имовина-аналитички конто 011 518

Мјесна 
заједница

Врста основног 
средства: 

регулациони план    

Набавна 
вриједност

Исправка 
вриједности

Садашња 
вриједност

Станари Регул.план-Станари 297.635,00 297.635,00 0,00

Станари Регул.план-Станари 30.000,00 30.000,00 0,00

Станари Регул.план-Станари 45.465,00 45.465,00 0,00

Станари Регул.план-Станари 30.000,00 30.000,00 0,00

Станари Регул.план-Станари 100.000,00 100.000,00 0,00

УКУПНО  503.100,00 503.100,00 0,00

8) Пољопривредно земљиште-аналитички конто 013 111

Мјесна 
заједница

Врста основног 
средства:                    

Набавна 
вриједност

Исправка 
вриједности

Садашња 
вриједност

 I Пољопривредно 
земљиште  

Станари 52.638 м2 389.744,20 - 389.744,20

Драгаловци 29.281 м2 63.745,00 - 63.745,00

Јелањска 89.018 м2 118.714,90 - 118.714,90

Љеб 43.874 м2 86.198,60 - 86.198,60

Осредак 5.373 м2 10.746,00 - 10.746,00

Остружња Доња 23.394 м2 70.009,80 - 70.009,80

Рашковци 27.317 м2 53.753,00 - 53.753,00

Цвртковци 52.991 м2 71.073,60 - 71.073,60

УКУПНО  863.985,10 - 863.985,10
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9) Остало грађевинско земљиште- аналитички конто 013 113

 Мјесна 
заједница

II Остало 
грађевинско 

земљиште 

 Набавна 
вриједност

Исправка 
вриједности

Садашња 
вриједност

Станари 12.305 м2 46.983,00 - 46.983,00

Јелањска 1.782 м2 6.026,00 - 6.026,00

Љеб 56 м2 560,00 - 560,00

Остружња Доња 1.276 м2 10.141,00 - 10.141,00

УКУПНО II  63.710,00 - 63.710,00

10) Шуме-аналитички конто 013 311

Мјесна заједница Врста основног 
средства: шуме                 

Набавна 
вриједност

Исправка 
вриједности

Садашња 
вриједност

Станари 3.880 м2 37.848,00 - 37.848,00

Јелањска 3.750 м2 10.875,00 - 10.875,00

Остружња Доња 109.864 м2 501.515,80 - 501.515,80

УКУПНО  550.238,80 - 550.238,80

11) Нефинансијска имовина у припреми-аналитички конто 014 112

Конто Инвестиција Вриједност

014112 Дом Културе Станари 476.380,96

УКУПНО  476.380,96

III

Имовина из тачке II ове Одлуке искњижиће 
се на терет трајних извора средстава након са-
чињеног диобног биланса.

IV

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије Града Добој, које ће 
након ступања на снагу Одлуке сачинити ди-
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обни биланс и имовину која је предмет искњи-
жавања искњижити из евиденције Града Добој 
и пренијети Општини Станари на укњижбу са 
расположивом пратећом документацијом, и о 
томе сачинити записник.

V
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику Града До-
бој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-304/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16 и 36/19), члана 35. Статута 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“, 
број: 1/17), и члана 2. Одлуке о допуни одлуке 
о уређењу простора и грађевинском земљишту 
(„Службени гласник града Добој“ 1/14, 3/19 и 
3/21), скупштина града Добој на сједници одр-
жаној дана  10.08.2021. године,  донијела је

ОДЛУКУ 
о давању сагласности на умањење 

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

Члан 1.

Одобрава се „ГРАЂ-ПРОМЕТУ“ ДОО До-
бој, умањење преосталог износа дуга по осно-
ву накнаде за природне погодности (рента) и 
накнаде за уређење грађевинског земљишта, 
утврђених по основу Одлуке о плаћању нак-
наде за природне погодности (рента) и накнде 
за уређење грађевинског земљишта у ратама 
број 02 – 022 – 2038/19 од 03.10.2017. године, 
за 30%. 

Члан 2.

Умањењем из члана 1. Одлуке по основу 
накнаде за природне погодности (рента) пре-
остали дуг износи 32.200,44 КМ, а по основу 

накнаде за уређење грађевинског земљишта 
износи 137.959,49 КМ. 

Члан 3.

На основу ове Одлуке овлашћује се градо-
начелник града Добој да закључи уговор из-
међу града Добој и „ГРАЂ-ПРОМЕТА“ ДОО 
Добој из члана 1. Одлуке.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-305/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) а у вези са 
чланом 50., 54. и 55. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 60. Статута Града 
Добој („Службени гласник Града Добој “ број: 
1/17 ) Скупштина Града Добој на сједници 
одржаној дана 10.08.2021. године,  донијела је

ОДЛУКУ 
о расписивању јавног конкурса 
за избор и именовање начелника 

одјељења у Градској управи Града 
Добој

Члан 1.

Скупштина Града Добоја доноси Одлуку о 
расписивању Јавног конкурса за избор и име-
новање начелника Одјељења у Градској упра-
ви Града Добој и то: 
1. Начелник Одјељења за општу управу
2. Начелник Одјељења за финансије
3. Начелник Одјељења за стамбено-комуналне 

послове
4. Начелник Одјељења за просторно уређење
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5. Начелник Одјељења за привреду и 

друштвене дјелтности
6. Начелник Одјељења за пољопривреду
7. Начелник Одјељења за борачко-инвалидску 

заштиту
8. Начелник Одјељења за инспекцијске посло-

ве
9. Начелник Одјељења за послове комуналне 

полиције
10. Начелник Одјељења за изградњу, обнову и 

развој 
11. Начелник Одјељења за стратешко пла-

нирање, европске интеграције и локални 
економски развој

12. Начелник Одјељења за цивилну заштиту

Члан 2.

Мандат начелника одјељења из члана 1. 
траје до краја сазива мандата Скупштине којa 
га је изабрала.

Члан 3.

По ступању на снагу ове Одлуке, Градона-
челник Града Добој ће расписати Јавни кон-
курс за избор и именовање начелника у складу 
са Законом о службеницима и намјештеници-
ма у органима јединице локалне самоуправе.

Општи и посебни услови за избор и имено-
вање начелника Одјељења, прописани су наве-
деним Законом о службеницима и намјештени-
цима у органима јединице локалне самоуправе, 
Правилником о унутрашњој сиситематизацији 
и организацији радних мјеста у Градској уп-
рави Града Добој ( Службени гласник Града 
Добој број : 4/17 ) и  Статутом Града Добој 
(Службени гласник Града Добој број : 1/17 ).

Члан 4.

Јавни конкурс за избор и именовање на-
челника Одјељeња објавиће се у „Службе-
ном гласнику Републике Српске“ и у дневном 
листу „Глас Српске“.

Рок за подношење пријава на Конкурс 
из члана 1. ове одлуке је 15 дана од дана 
посљедњег објављивања Конкурса у једном од 
јавних гласила из става 1. овог члана. 

Члан 5.

Поступак по Јавном конкурсу спровешће 
Комисија за избор за спровођење поступка по 
Јавном конкурсу за избор и именовање начел-
ника Одјељења коју именује Градоначелник у 
складу са Законом. Поступак за избор начел-
ника Одјељeња подразумијева улазни интервју 
и контролу испуњености општих и посебних 
услова, а спроводи се у року од 30 дана од дана 
истека рока за пријављивање кандидата. 

Члан 6.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-306/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39.  став 2. тачка 13. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС “, број 
97/16) и члана 35. став 2. Статута Града  Добој  
(„Сл.  гласник   Града Добој“ број 1/17), и чла-
на 128. став 1. Пословника о раду Скупштине 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17), Скупштина Града Добој, на сједни-
ци одржаној дана 10.08.2021. године,  донијела 
је

ОДЛУКУ 
  о давању сагласности за 

потписивање уговора о регулисању 
међусобних односа између Града 

Добој, „Градска топлана“ а.д. Добој и  
Министарства финансија Републике 

Српске

Члан 1.

Овом одлуком даје се сагласност за потпи-
сивање посебног уговора о регулисању међу-
собних односа са Министарством финансија 
Републике Српске и „Градском топланом“ а.д. 
Добој.
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Члан 2.

Град Добој ће напријед наведеним уговором 
о регулисању међусобних односа утврдити и 
доставити Републици Српској потребне ин-
струменте обезбјеђења а по основу издате га-
ранције  од стране Републике Српске.

Члан 3.

Овлашћује се Градоначелник Града Добој за 
потписивање  напријед наведеног уговора.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-307/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16), члана 348. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 124/08, 58/09,  95/11 и 60/15), члана 
5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Репу-
блике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
20/12), члана 35. Статута града Добој („Служ-
бени гласник града Добој“ број: 1/17) и Про-
цјенe тржишне вриједности сталног судског 
вјештака грађевинско-архитектонске струке 
Илић Маринка из Добоја број: П1-08/21 од 
02.08.2021. године, Скупштина града Добој, 
на сједници одржаној дана 10.08.2021. године,  
донијела је

ОДЛУКУ  
о начину и условима продаје 

земљишта у својини Града Добој

I

Под условима и на начин регулисан овом 
Одлуком провешће се лицитацијом продаја  

земљишта у својини града Добоја означеног 
каo к.ч. број 7831/4 Усора њива 1. класе повр-
шине 2075 м² уписаног у посједовни лист број 
737 КО Добој, а што по старом премјеру одго-
вара к.ч. број 500/14 њива Усора, њива, повр-
шине 2075 м² уписаног у земљишнокњижном 
улошку број 4034 КО СП Добој.

II
Почетна продајна цијена земљишта из тачке 

I ове Одлуке износи 68.475,00 КМ по Процје-
ни тржишне вриједности некретнина сталног 
судског вјештака грађевинско-архитектонске 
струке Илић Маринка из Добоја.

III
За учешће у поступку лицитације учесник 

је дужан уплатити аконтацију у износу од 10% 
од почетне продајне цијене на жиро рачун про-
давца број: 555-008-01240202-37 отворен код 
Нове Банке а.д. Бања Лука, накнада за излици-
тирано земљиште.

IV
Продајну цијену земљишта из тачке I ове 

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

V
Поступак продаје земљишта у својини гра-

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

VI
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-308/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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

моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16), члана 348. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 124/08, 58/09,  95/11 и 60/15), члана 
5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Репу-
блике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
20/12), члана 35. Статута града Добој („Служ-
бени гласник града Добој“ број: 1/17) и Про-
цјенe тржишне вриједности сталног судског 
вјештака грађевинско-архитектонске струке 
Илић Маринка из Добоја број: П5-08/21 од 
06.08.2021. године, Скупштина града Добој, 
на сједници одржаној дана 10.08.2021. године,  
донијела је

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје 

градског грађевинског земљишта у 
КО Добој

I

Под условима и на начин регулисан овом 
Одлуком провешће се лицитацијом продаја  
земљишта у својини града Добоја означеног 
каo к.ч. број 5656/15 Дворишта, двориште 
површине 149 м² уписаног у посједовни лист 
број 737 КО Добој, а што по старом премјеру 
одговара к.ч. број 297/7 Дворишта, двориште 
површине 149 м² уписаног у земљишнокњиж-
ни извадак број 4034 КО СП Добој.

II

Почетна продајна цијена земљишта из тачке 
I ове Одлуке износи 12.292,50 КМ по Процје-
ни тржишне вриједности некретнина сталног 
судског вјештака грађевинско-архитектонске 
струке Илић Маринка из Добоја.

III

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

IV

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

V

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

VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-309/21 
Добој, 10. 8. 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 36/19), члана 
35. Статута града Добој („Службени гласник 
града Добој“ број: 1/17) и члана 128. став 1. 
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), 
Скупштина града Добој на сједници одржаној 
дана 10.08.2021. године,  донијела је

ОДЛУКУ 
о куповини непокретности за потребе 

смјештаја предшколске установе

I

Под условима и на начин регулисан овом 
Одлуком Град Добој извршиће прибављање – 
куповину непокретности која ће се користити 
у сврху смјештаја и образовања дјеце узраста 
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од шест мјесеци до поласка у основну школу 
(дјечији вртић).

II

Непокретност која ће бити предмет купо-
вине треба да представља јединствену, функ-
ционалну и просторну цјелину, површине до 
1000 м², нова, претходно некориштена као и са 
регулисаним имовинско-правним односима.

III

Куповна цијена непокретности из тачке I 
ове Одлуке не може прелазити износ од 3000 
конвертибилних марака по м² (укључујући 
ПДВ).

IV

Задужује се градоначелник Града Добој 
да у циљу реализације ове Одлуке дефинише 
критеријуме у складу са позитивноправним 
прописима којима се регулише област предш-
колског образовања које треба да испуњава 
предметна непокретност, распише јавни позив 
за куповину, именује Комисију за одабир адек-
ватног и најповољнијег понуђача, те да по ука-
заној потреби поднесе информацију Скупшти-
ни Града Добој.

V

Овлашћује се Градоначелник Града Добоја 
да на основу ове Одлуке, а након провођења 
радњи дефинисаних тачком IV ове Одлуке и 
добијања сагласности од стране Правобрани-
лаштва РС, Сједиште замјеника у Добоју, за-
кључи купопродајни уговор са власником. 

VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-310/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16), члана 348. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 124/08, 58/09,  95/11 и 60/15), члана 
5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Репу-
блике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
20/12), члана 35. Статута града Добој („Служ-
бени гласник града Добој“ број: 1/17) и Про-
цјенe тржишне вриједности објекта сталног 
судског вјештака грађевинско-архитектонске 
струке Илић Маринка из Добоја број: П4-08/21 
од 05.08.2021. године, Скупштина града Добој, 
на сједници одржаној дана 10.08.2021. године,  
донијела је

О Д Л У К У  
о начину и условима продаје 

непокретности у сусвојини Града 
Добој

I

Под условима и на начин регулисан овом 
Одлуком провешће се лицитацијом продаја  
непокретности у супосједу Града Добоја са 
дијелом од 206/1000 на парцели означеној 
као к.ч. број 5566/1 Привредна банка, кућа 
и зграде површине 927 м², привредна банка 
двориште површине 737 м² укупне површине 
1664 м² уписана у посједовни лист број 6832 
КО Добој, а што по старом премјеру одговара 
сувласничком дијелу од 206/1000 Града До-
бој на парцели означеној као к.ч. број 623/12 
I Привредна банка II пословна зграда-банка, 
двориште површине 737 м², пословна зграда 
банка површине 927 м² уписана у земљишно-
књижни извадак број 4463 КО СП Добоj.

II

Почетна продајна цијена непокретности из 
тачке I ове Одлуке износи 303.351,46 КМ по 
Процјени тржишне вриједности објекта стал-
ног судског вјештака грађевинско-архитектон-
ске струке Илић Маринка из Добоја.
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III

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

IV

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

V

Поступак продаје непокретности у сусвоји-
ни града Добој путем лицитације спровешће 
Комисија за спровођење јавног надметања за 
продају непокретности у својини Града.

VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-311/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16), члана 348. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 124/08, 58/09,  95/11 и 60/15), члана 
5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Репу-
блике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
20/12), члана 35. Статута града Добој („Служ-
бени гласник града Добој“ број: 1/17) и Про-

цјенe тржишне вриједности сталног судског 
вјештака грађевинско-архитектонске струке 
Илић Маринка из Добоја број: П2-08/21 од 
02.08.2021. године, Скупштина града Добој, 
на сједници одржаној дана 10.08.2021. године,  
донијела је

ОДЛУКУ 
о начину и условима продаје 
неизграђеног грађевинског 

земљишта у својини Града Добој

I

Под условима и на начин регулисан овом 
Одлуком провешће се лицитацијом продаја  
грађевинског земљишта у својини града До-
боја означеног каo к.ч. број 470/1 Пут баре, пут 
без ознаке, површине 208 м² уписаног у посје-
довни лист број 6375 КО Добој, а што по ста-
ром премјеру одговара к.ч. број 1201/15 Пут 
баре, пут без ознаке, површине 208 м²  уписа-
ног у земљишнокњижном улошку број 4034 
КО СП Добој.

II

Почетна продајна цијена земљишта из тачке 
I ове Одлуке износи 7.280,00 КМ по Процје-
ни тржишне вриједности некретнина сталног 
судског вјештака грађевинско-архитектонске 
струке Илић Маринка из Добоја.

III

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

IV

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

V

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

VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-312/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16), члана 35. Статута гра-
да Добој („Службени гласник града Добој“ 
број: 1/17) и Процјене садашње тржишне 
вриједности земљишта вјештака грађевинско 
архитектонске струке Илић Маринка из До-
боја, број П3-08/2021 од 02.08.2021. године 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
дана 10.08.2021. године,  донијела је

ОДЛУКУ 
о куповини непокретности у КО 

Макљеновац

I

Под условом и на начин регулисан овом од-
луком провешће се куповина непокретности у 
својини и посједу Алмине Мујчић из Тешња, 
означених као к.ч. број 1023/28 Чировчића мај-
дан површински коп површине 63 м2, к.ч. број 
1023/29 Чировчића Мајдан површински коп 

површине 211 м2, к.ч. број 1023/30 Чировчића 
мајдан површински коп површине 320 м2, к.ч. 
број 1023/31 Чировчића мајдан површински 
коп површине 240 м2, к.ч. број 1023/32 Чиров-
чића мајдан површински коп површине 132 
м2, к.ч. број 1023/33 Чировчића мајдан повр-
шински коп површине 57 м2, к.ч. број 1023/34 
Чировчића мајдан површински коп површине 
97 м2, к.ч. број 1023/35 Чировчића мајдан кућа 
и зграде површине 372 м2, Чировчића мајдан 
површински коп површине 2467 м2, к.ч. број 
1024/2 Чировчића мајдан шума 6. класе повр-
шине 56 м2, укупне површине 4015 м2, све 
парцеле уписане у посједовни лист број 1330 
КО СП Макљеновац, а што по старом премјеру 
одговара к.ч. број: 173/16 Мајдан Ђуровића 
површински коп површине 63 м2,

к.ч. број 173/15 Мајдан Ђуровића површин-
ски коп површине 211 м2, к.ч. број 173/14 Мај-
дан Ђуровића површински коп површине 320 
м2, к.ч. број 173/13 Мајдан Ђуровића повр-
шински коп површине 240 м2, к.ч. број 173/12 
Мајдан Ђуровића површински коп површине 
132 м2, к.ч. број 173/11 Мајдан Ђуровића повр-
шински коп површине 57 м2, к.ч. број 173/10 
Мајдан Ђуровића површински коп површине 
97 м2, к.ч. број 173/3 Чировића Мајдан, кућа 
и зграде површине 372 м2 површински коп 
површине 2467 м2,  и к.ч. број 173/9 Мајдан 
Ђуровића шума 6. класе површине 56 м2, све 
парцеле уписане у земљишнокњижни извадак 
број 53 КО СП Макљеновац М.

II

Куповна цијена земљишта из тачке I ове 
Oдлуке износи укупно 260.975,00 КМ за укуп-
ну површину од 4.015 м2, по процјени вријед-
ности земљишта вјештака грађевинско архи-
тектонске струке Илић Маринка из Добоја.

III

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-313/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16 и 36/19), члана 35. Статута 
града Добој („Службени гласник града Добој“ 
број: 1/17) и члана 75. и 128. Пословника о раду 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
града Добој“ број: 1/17) и Одлуке о поступку, 
условима и начину давања у закуп и привре-
мено коришћење земљишта, јавних површи-
на, пословних простора и гаража („Службени 
гласник општине Добој“ број: 6/08, 2/10, 7/10 
и 6/16) Скупштина Града Добој, на сједници 
одржаној дана 10.08.2021. године,  донијела је

ОДЛУКУ 
о додјели пословног простора 

I
Удружењу породица са троје и више дјеце 

„Понос“ Добој даје се у закуп пословни прос-
тор број 69 у улици Краља Александра у До-
боју, површине 34,00 м², изграђен на парцели 
означеној као к.ч. број 4412 КО Добој, влас-
ништво Града Добој са дијелом 1/1.

II
За додјељени пословни простор закупац ће 

плаћати закупнину у мјесечном износу од 0,10 
КМ/м2 почев од момента закључивања Угово-
ра о закупу предметног пословног простора.

III
Утврђени износ закупнине за пословни 

простор из тачке I ове Одлуке увећава се за из-
нос пореза на додатну вриједност те за износ 
комуналне накнаде и осталих обавеза које про-
истичу из важећих законских прописа.

IV

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлу-
ка о додјели пословног простора број 01-013-
244/15 од 18.06.2015. године.

V

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

VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-314/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16 и 36/19), члана 35. Статута 
града Добој („Службени гласник града Добој“ 
број: 1/17) и члана 75. и 128. Пословника о раду 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
града Добој“ број: 1/17) и Одлуке о поступку, 
условима и начину давања у закуп и привре-
мено коришћење земљишта, јавних површи-
на, пословних простора и гаража („Службени 
гласник општине Добој“ број: 6/08, 2/10, 7/10 
и 6/16) Скупштина Града Добој, на сједници 
одржаној дана 10.08.2021. године,  донијела је

ОДЛУКУ 
о давању земљишта у закуп

I

Удружењу „ПОТОК“ Трбук – Осојница даје 
се у закуп земљиште означено као к.ч. број 
381/1 Барица школа површине 342 м2, Бари-
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ца двориште површине 3144 м2, уписано у ПЛ 
број 82 КО Осојница, посјед Града Добој са 
дијелом 1/1.

II

За додјељено земљиште закупац ће плаћати 
закупнину у мјесечном износу од 0,10 КМ/м2 
почев од момента закључивања Уговора о за-
купу предметног земљишта, а закуп ће трајати 
привремено, односно до потреба Града Добој 
за предметном парцелом.

III

Утврђени износ закупнине за предметно 
земљиште из тачке I ове Одлуке увећава се за 
износ пореза на додатну вриједност.

IV

Овлашћује се Градоначелник Града Добој 
да у складу са одредбама ове Одлуке са закуп-
цем потпише Уговор о закупу којим ће закуп-
нина бити утврђена у складу са чланом 2. 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:01-013-315/21 
Добој, 10. 8. 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 дана 10.08.2021. године,  донијела је

О Д Л У К У 
о давању сагласности за издавање у 
закуп слободних капацитета у ЈЗУ 

„Дом здравља“ Добој 

I

Овом Одлуком даје се сагласност за изда-
вање у закуп слободних капацитета ЈЗУ „Дом 
здравља“ Добој и то просторије у Објекту „Б“ 
на другом спрату у површини од 175,20 м2, 
утврђене као слободне записником  Комисије 
за утврђивање слободних капацитета изда-
вања у закуп ЈЗУ „Дом здравља“ Добој, број: 
5041/2021 од 03.08.2021. године, а све у складу 
са Уредбом о издавању у закуп слободних ка-
пацитета у здравственим установама („Служ-
бени гласник Републике Српске“. Број: 9/95), 
којом је предвиђено да се уговор о закупу за-
кључује након прибављене сагласности осни-
вача здравствене установе.

II

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:01-013-316/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39.  став 2. тачка 2. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
97/16) и члана 35. став 2. Статута Града  Добој 
(„Сл. гласник Града Добој“ број 1/17),  и чла-
на 128. став 1. Пословника о раду Скупштине 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17), те Одлуке о прихватању иницијати-
ве општине Петрово и успостављању сарадње 
између Града Добој и општине Добој (Служ-
бени гласник Града Добој“ број 5/21),  а након 
разматрања приједлога Споразума о сарадњи 
Града Добој и Општине Петрово,  Скупшти-
на Града Добој,  на сједници одржаној дана 
10.08.2021. године,  донијела је
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ОДЛУКУ 

о давању сагласности на 
потписивање Споразума о сарадњи 

Града Добој и општине Петрово

Члан 1.

Овом одлуком даје се сагласност на потпи-
сивање Споразума о сарадњи Града Добој и 
општине Петрово.

Члан 2.

Циљ горе наведеног споразума је уређи-
вање међусобних обавеза и одговорности 
страна потписница,  а везано за оснивање по-
себне организационе јединице под називом                         
„ Дјечији вртић у ул.Озренских одреда 69,  
општине Петрово“ у  организацијском саставу 
ЈПУ „ Мајке Југовић“ Добој. 

Члан 3.

Задужује се Градоначелник Града Добој да 
приступи потписивању напријед наведеног 
Споразума.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-317/21 
Добој, 10. 8. 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, 36/19 и 61/21), члана 35. 
Статута Града Добој („Службени гласник Гра-
да Добој“ број:1/17), и члана 128. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број: 1/17),  Скупшти-
на Града Добој на сједници одржаној дана 
10.08.2021. године,  донијела је

ОДЛУКУ 
о утврђивању статуса удружења од 

посебног значаја за Град Добој 

I

Овом одлуком се проглашава да је Удружење 
породица са троје и више дјеце „ПОНОС“ До-
бој од посебног значаја за Град Добој у домену 
пружања подршке и доприноса у провођењу 
пронаталитетних мјера у овој локалној зајед-
ници, па му се у том смислу и утврђује статус 
удружења од посебног значаја за Град Добој.

II

Удружење породица са троје и више дјеце 
„ПОНОС“ Добој као невладина, непрофитна 
организација која дјелује на територији Репу-
блике Српске, а првенствено на подручју Града 
Добој, окупља на добровољној бази породице 
са троје и више дјеце, као и друге заинтересо-
ване особе и институције са циљем промоције 
пронаталитетне политике и међусобне помоћи 
и заједничког дјеловања у ширем друштвеном 
окружењу, те њиховог ангажовања на побољ-
шању општег статуса вишечланих породица.

III

Циљеви, дјелатности и плански задаци Уд-
ружења из тачке I ове одлуке су да у складу 
са важећим законским прописима и у сарадњи 
са надлежним институцијама и организација-
ма ради на удруживању и окупљању породица 
са истим или сличним проблемима са који-
ма се сусрећу при подизању и одгајању дјеце 
ради пружања узајамне подршке и помоћи 
при њиховом рјешавању, ради на побољшању 
општег социјалног статуса породица са троје 
и више дјеце, активно учествује у ставрању 
бољих услова за укључивање породица и дјеце 
у друштвене, образовне, спортске и културне 
активности, пружа материјалне и друге обли-
ке помоћи породицама са троје и више дјеце 
током школовања дјеце, при организацији и 
одласку на екскурзије, кампове и сл., те даје 
подршку и доприноси у провођењу пронатали-
тетних мјера, подстиче и организује едукације 
везано за  исте и пружа консултантске услуге 



Број 7 Страна  21С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
путем тренинг радионица, као и услуге истра-
живања за потребе јавних институција и орга-
низација или других удружења.

IV

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-318/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. Статута Гра-
да Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17) и члана 128. Пословника о раду 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број: 1/17), Скупштина Града 
Добој на сједници одржаној дана 10.08.2021. 
године,  донијела је

ОДЛУКУ 
o утврђивању накнаде за рад 

члановима управних и надзорних 
одбора у установама чији је оснивач 

Скупштина града

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се накнада за рад 
члановима управних и надзорних одбора у ус-
тановама чији је оснивач Скупштина Града, а 
које је именовала Скупштина Града.

Члан 2.

Мјесечна накнада за рад члановима управ-
них и надзорних одбора утврђује се у новчаном 
износу од 250,00 КМ. Накнада из претходног 
става припада сваком члану управних и над-
зорних одбора у нето износу, а терети трошко-
ве у којој ови органи обављају своју функцију 

осим чланова који се налазе у радном односу у 
установи за који су именовани.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Добој“. Ступањем на снагу ове одлуке 
престајe да важи Одлука број: 01-013-121/13 
од  08.04.2013. године.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-319/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 44. став 1. и 95.  Закона о 
заштити од пожара („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 94/19), члана 39. став 
2. тачка 12.  Закона о локалној самоуправи 
(„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 одр-
жаној дана 10.08.2021. године,  донијела је

ОДЛУКУ 
о оснивању територијалне 

ватрогасно – спасилачке јединице 
Добој

Члан 1.

Оснива се Територијална ватрогасно-спаси-
лачка јединица Добој (у даљем тексту: Терито-
ријална ватрогасно-спасилачка јединица), као 
посебна унутрашња организациона јединица 
Градске управе града Добој (у даљем тексту: 
Градска управа). 
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Члан 2.

Територијална ватрогасно-спасилачка једи-
ница је професионална ватрогасно-спасилачка 
јединица за подручје Града Добој. 

Члан 3.

Дјелокруг и надлежности Територијалне ва-
трогасно-спасилачке јединице су:
 - обављање законом утврђених дјелатности 

професионалних ватрогасно- спасилачких  
јединица,

 - гашење пожара и спасавање људи и имовине 
угрожених пожаром и елементарним 
непогодама,

 - спровођење мјера заштите од пожара, 
утврђених Планом заштите од пожара Града 
Добој,

 - пружање техничке помоћи у незгодама и 
опасним ситуацијама,

 - припремање одлука,планова и извјештаја 
из области заштите од пожара у складу са 
законским и подзаконским актима,

 - остваривање задатака јединица цивилне 
заштите у складу са Законом о заштити 
и спасавању у ванредним ситуацијама 
(«Службени гласник Републике Српске», 
број: 121/12 и 46/17), 

 - ажурно вођење евиденција о пожарима и 
елементарним непогодама, као и евиденција 
о учешћу у гашењу пожара и спасавању 
људи и имовине, 

 - обука радника и провјера знања из области 
заштите од пожара код послодаваца, на 
основу закљученог уговора,

 - учешће  у спровођењу превентивних мјера 
заштите од пожара које су у функцији 
благовремености и повећања ефикасности 
ватрогасно-спасилачке интервенције,

 - превентивни послови из области заштите од 
пожара и испитивање ручних и превозних 
апарата за гашење почетног пожара, односно 
пуњења и сервисирања ватрогасних апарата 
и уградња резервних дијелова  и испитивање 
хидрантске мреже,

 - остварује сарадњу са привредним 
друштвима, државним органима МУП 
РС, оружаним снагама БиХ и сусједним 

општинама у циљу извршавања послова 
заштите  од пожара и

 - други послове у еколошким и другим 
несрећама, у складу са законом.

Члан 4. 

(1) Територијалном ватрогасно-спасилач-
ком јединицом руководи старјешина Терито-
ријалне ватрогасно-спасилачке јединице кога 
именује Градоначелник, на основу спроведе-
ног јавног конкурса, у складу са законом којим 
се уређује запошљавање, права и обавезе 
службеника и намјештеника у органима једи-
нице локалне самоуправе.

(2) За старјешину Територијалне ватрогас-
но-спасилачке јединице може бити именовано 
лице које, поред општих услова предвиђених 
законом, има завршене студије првог циклу-
са са остварених најмање 180 ЕЦТС бодова 
или еквивалентом, техничког смјера и које 
испуњава друге посебне услове прописане  
Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у Територијал-
ној ватрогасно-спасилачкој јединици (у даљем 
тексту: Правилник).

(3) Старјешина Територијалне ватрогас-
но-спасилачке јединице може имати замјеника 
који испуњава услове предвиђене законом и 
Правилником.

Члан 5.

Средства за финансирање рада Терито-
ријалне ватрогасно-спасилачке јединице обез-
бјеђују се у буџету Града, из прихода које ост-
вари вршењем услуга у складу са законом и 
овом одлуком, из намјенских средстава за ову 
јединицу те из других извора, у складу са зако-
ном и актима органа Града.

Члан 6.

Скупштина града Добој  донијеће Пра-
вилник о унутрашњој организацији и систе-
матизацији радних  мјеста у Територијалној 
ватрогасно-спасилачкој јединици Добој, а на-
кон прибављеног мишљења Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске. 
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У року од 30 дана од дана доношења Пра-

вилника из става 1. овог члана, Градоначелник 
града Добој ће ускладити опште акте о осни-
вању Градске управе и о уређењу унутрашње 
организације и систематизације радних мјеста 
у Градској управи.

Члан 7.

(1) Након ступања на снагу Правилника из 
члана 6., Градоначелник ће извршити распо-
ређивање свих запослених у Територијалној 
ватрогасно-спасилачкој јединици, у складу са 
Правилником, законом и другим прописима.

(2) Права, обавезе и одговорности запосле-
них у Територијалној ватрогасно-спасилачкој 
јединици остварују се у складу са законом, ко-
лективним уговором и општим актима који се 
примјењују на запослене у Градској управи.

Члан 8.

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 
важи  Одлука о оснивању Територијалне ва-
трогасне јединице Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број: 10/13).

Члан 9.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-320/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

У складу са чланом 39. став 2. тачка 2 и 82. 
став 2. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 
36/19), а у вези са чланом 2.12. став 6. Избор-
ног закона Босне и Херцеговине („Службени 
гласник Босне и Херцеговине“ број: 23/01, 
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 
37/08, 32/10, 18/13,7/14, 31/16 и 41/20) и чла-

ном 9. Упутства о утврђивању квалификација, 
броја, именовању и разрјешењу и обуци чла-
нова изборне комисије основне изборне једи-
нице у БиХ („Службени Гласник Босне и Хер-
цеговине“ број 29/18 и 36/19), члана 35 и 76. 
Статута Града Добој („Службени гласник Гра-
да Добој“ број 1/17) и члана 128. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број: 1/17), Скупшти-
на Града Добој је на сједници одржаној дана 
10.08.2021. године,  донијела је

ОДЛУКУ 
о разрјешењу дужности члана 

Градске изборне комисије Добој

I

Овом Одлуком разрјешава се дужности 
члан Градске изборне комисије Добој Младен 
Мићић, дипломирани правник из Добоја, због 
истека мандата.

II

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Добој“ и биће достављена Централној 
изборној комисији Босне и Херцеговине.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-330/21 
Добој, 10. 8. 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 
10.08.2021. године, донијела је
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З А К Љ У Ч A K

(1) Усваја се Извод из записника  са 03. ре-
довне сједнице Скупштине Града  Добој одр-
жане 25.05.2021. године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-331/21 
Добој, 10. 8. 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  10.08.2021. године,  донијела  je

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Програма кориштења прихода 
од посебних накнада за шуме у 2021. годи-
ни, суштински и формално технички је при-
хватљив 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 рас-
праву, сумира приједлоге и сугестије изнесене 
на јавној расправи и припреми приједлог Про-
грама кориштења прихода од посебних накна-
да за шуме у 2021. години.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-332/21 
Добој, 10. 8. 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  10.08.2021. године,  донијела  je

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Годишњег програма рада предш-
колске установе за предшколску 2021/2022 го-
дину, суштински и формално технички је при-
хватљив за даљу скупштинску процедуру.

(2) Задужује се ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој 
да у складу са Одлуком о јавним расправама у 
општини Добој („Сл.гласник општине Добој“, 
број: 1/06) организује и проведе јавну рас-
праву, сумира приједлоге и сугестије изнесене 
на јавној расправи и припреми приједлог Го-
дишњег програма рада предшколске установе 
за предшколску 2021/2022 годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-333/21 
Добој, 10. 8. 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  10.08.2021. године,  донијела  je

З А К Љ У Ч A K

(1) Нацрта Стратегије безбједности сао-
браћаја Града Добоја 2019 – 2028. године, 
суштински и формално технички је при-
хватљив за даљу скупштинску процедуру.
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(2) Задужује се Одјељење за стамбено – ко-

муналне послове Града Добој да у складу са 
Одлуком о јавним расправама у општини До-
бој („Сл.гласник општине Добој“, број: 1/06) 
организује и проведе јавну расправу, суми-
ра приједлоге и сугестије изнесене на јавној 
расправи и припреми приједлог Стратегије 
безбједности саобраћаја Града Добоја 2019 – 
2028. године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-334/21 
Добој, 10. 8. 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 10.08.2021.године, донијела je

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој прихвата Ло-
кални плана акције у области инвалидности за 
унапређење друштвеног положаја лица са ин-
валидитетом за период 2021 – 2027 (Ревидиран 
и усклађен са УН – Конвенцијом о правима 
особа са инвалидитетом).

(2) Саставни дио овог Закључка чини Ло-
кални план из тачке 1. овог Закључка.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-335/21 
Добој, 10. 8. 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 10.08.2021.године, донијела je

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој прихвата Из-
вјештај о утрошку средстава прикупљених од 
концесионих накнада у 2020. години.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-336/21 
Добој, 10. 8. 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 10.08.2021.године, донијела je

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој прихвата Из-
вјештај о одржавању, санацији и реконструк-
цији водопривредних објеката и водотокова у 
2020. години.

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

беном гласнику Града Добоj“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-337/21 
Добој, 10. 8. 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 10.08.2021.године, донијела je

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој прихвата Из-
вјештај о остваривању програма одржавања, 
заштите, реконструкције и асфалтирања ло-
калних путева у 2020. години.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-338/21 
Добој, 10. 8. 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 10.08.2021.године, донијела je

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој прихвата Ин-
формације о упису ученика у први разред ос-
новне школе за школску 2021/2022. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-339/21 
Добој, 10. 8. 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 10.08.2021.године, донијела je

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој прихвата Ин-
формације о водоснабдијевању Града Добој у 
2020. години.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-340/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21.  Зако-
на о локалној самоуправи (“Службени гласник 
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Републике Српске“, број: 97/16), члана 35. став 
2. 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 10.08.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу замјеника 

Градоначелника Града Добој

(1) Владимир Марковић, разрјешава се дуж-
ности замјеника Градоначелника Града Добој, 
са даном 10.08.2021. 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 56. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), а на основу члана 39. 
став 2. тачка 33.  Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16) и члана 49. став 1. тачка 1. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), Скупштина 
Града Добој одлучила је на основу оставке да 
се разрјеши Владимир Марковић, замјеника 
Градоначелника 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:01-013-341/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33.  Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 97/16), а у вези са чла-
ном 18. став 2.  Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12, 44/16) члана 35. став 2. тачка 
33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17)  и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града 
Добој је, на сједници одржаној 10.08.2021. го-
дине, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности 

директора Јавне здравствене 
установе Дом здравља Добој

(1)  Славко Ковачевић, разрјешава се вр-
шиоца дужности директора Јавне здравствене 
установе Дом здравља Добој.

(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 
објављивања у „Службеном гласнику 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, 109/12, 44/16) одређено је 
да директоре јавне установе именује и разрје-
шава оснивач установе, а на основу члана 39. 
став 2. тачка 33.  Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16) и члана 49. став 1. тачка 4. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), Скупштина 
Града Добој одлучила је на основу оставке да 
се разрјеши Славко Ковачевић, вршиоца дуж-
ности директора Јавне здравствене установе 
Дом здравља Добој.
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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:01-013-342/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33.  Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 97/16), а у вези са чла-
ном 18. став 2.  Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12, 44/16) члана 35. став 2. тачка 
33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17)  и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града 
Добој је, на сједници одржаној 10.08.2021. го-
дине, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности 

директора Градске развојне агенције 
Добој

(1) Александар Гогановић, разрјешава се 
вршиоца дужности директора Градске развој-
не агенције Добој, са даном 10.08.2021. 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 јавних 

служби („Службени гласник Републике Срп-
ске“, број: 68/07, 109/12, 44/16) одређено је 
да директоре јавне установе именује и разрје-

шава оснивач установе, а на основу члана 39. 
став 2. тачка 33.  Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16) и члана 49. став 1. тачка 4. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), Скупшти-
на Града Добој одлучила је по приједлогу да 
се разрјеши Александар Гогановић, вршиоца 
дужности директора Градске развојне агенције 
Добој, са даном 10.08.2021. године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-343/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16), члана 50. а у 
вези са чланом 55. и чланом 56. Закона о служ-
беницима и намјештеницима у органима једи-
нице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) члана 35. став 
2. 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 10.08.2021. 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 вршиоца 
дужности начелник Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности Града Добој, са даном 
10.08.2021. године.



Број 7 Страна  29С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
(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 39. став 2. тачка 21. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број: 97/16), а на основу члана 50. 
а у вези са чланом 55. и чланом 56.  Закона о 
службеницима и намјештеницима у органи-
ма јединице локалне самоуправе („Службе-
ни гласник Републике Српске“, број: 97/16) и  
члана 49. Пословника о раду Скупштине Града 
Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 
1/17), Скупштина Града Добој одлучила је по 
приједлогу да се разрјеши Марко Николић, вр-
шиоца дужности начелник Одјељења за прив-
реду и друштвене дјелатности Града Добој, са 
даном 10.08.2021. 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:01-013-344/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16), члана 50. а у 
вези са чланом 55. и чланом 56. Закона о служ-
беницима и намјештеницима у органима једи-
нице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) члана 35. став 
2. 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 10.08.2021. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника Одјељења за стамбено – 
комуналне послове Града Добој

(1) Марина Протић, разрјешава се вршио-
ца дужности начелник Одјељења за стамбено 
– комуналне послове Града Добој, са даном 
10.08.2021. 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 39. став 2. тачка 21. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број: 97/16), 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 Гра-
да Добој („Службени гласник Града Добој“, 
број: 1/17), Скупштина Града Добој одлучила 
је по приједлогу да се разрјеши Марина Про-
тић, вршиоца дужности начелник Одјељења за 
стамбено – комуналне послове Града Добој, са 
даном 10.08.2021. 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:01-013-345/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 33.  Зако-

на о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са 
чланом 16.  Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12, 44/16) члана 35. став 2. тачка 
33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17)  и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града 
Добој је, на сједници одржаној 10.08.2021. го-
дине, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана Управног одбора 

Центара за културу и образовање 
Добој

(1) Алаџић Ведрана, разрјешава се са мјес-
та члана Управног одбора Центра за културу 
и образовање Добој, са даном 10.08.2021. го-
дине.

(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 16. Закона о систему јавних служ-
би („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12, 44/16) одређено је управни 
одбор установе именује и разрјешава оснивач 
установе, а на основу члана 39. став 2. тачка 
33.  Закона о локалној самоуправи (“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 разрјеши Алаџић Ведрана, члана Управног 
одбора Центра за културу и образовање Добој, 
са даном 10.08.2021. године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-346/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33.  Зако-
на о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са 
чланом 16.  Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12, 44/16) члана 35. став 2. тачка 
33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17)  и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града 
Добој је, на сједници одржаној 10.08.2021. го-
дине, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана Управног одбора 

Центра за социјални рад Добој

(1) Јотић Ивановић Марина, разрјешава се 
са мјеста члана Управног одбора Центра за со-
цијални рад Добој, са даном 10.08.2021. годи-
не.

(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 16. Закона о систему јавних служ-

би („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12, 44/16) одређено је управни 
одбор установе именује и разрјешава оснивач 
установе, а на основу члана 39. став 2. тачка 
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33.  Закона о локалној самоуправи (“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 разрјеши Јотић Ивановић Марина, члана 
Управног одбора Центра за социјални рад До-
бој, са даном 10.08.2021. године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-347/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33.  Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 97/16), а у вези са чла-
ном 18. став 2.  Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12, 44/16) члана 35. став 2. тачка 
33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17)  и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града 
Добој је, на сједници одржаној 10.08.2021. го-
дине, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности 

директора Јавне здравствене 
установе Дом здравља Добој

(1) Владимир Марковић, именује се за вр-
шиоца дужности директора Јавне здравствене 
установе Дом здравља Добој.

(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 
објављивања у „Службеном гласнику 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, 109/12, 44/16) одређено је 
да директоре јавне установе именује и разрје-
шава оснивач установе, а на основу члана 39. 
став 2. тачка 33.  Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16) и члана 49. став 1. тачка 4. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службе-
ни гласник Града Добој“, број: 1/17), Влади-
мир Марковић, дипломирани економиста, има 
потребно радно искуство и положен стручни 
испит за рад у органима управе, испуњава 
опште услове, сходно томе испуњава и посеб-
не услове за именовање у складу са напријед 
наведеним законом, Скупштина Града Добој 
одлучила је као у диспозитиву.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-348/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33.  Закона 
о локалној самоуправи (“Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 97/16), а у вези са чла-
ном 18. став 2.  Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12, 44/16) члана 35. став 2. тачка 
33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17)  и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града 
Добој је, на сједници одржаној 10.08.2021. го-
дине, донијела је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности 
директора Градске развојне агенције 

Добој

(1) Алекса Мирчетић, именује се за вршио-
ца дужности директора Градске развојне аген-
ције Добој, са даном 11.08.2021.године.

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

(3) Ово рјешење ступа на снагу 8 дана од 
дана доношења, а биће објављено у „Службе-
ном гласнику 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, 109/12, 44/16) одређено је 
да директоре јавне установе именује и разрје-
шава оснивач установе, а на основу члана 39. 
став 2. тачка 33.  Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16) и члана 49. став 1. тачка 4. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службе-
ни гласник Града Добој“, број: 1/17), Алекса 
Мирчетић, има потребно радно искуство и 
положен стручни испит за рад у органима уп-
раве, испуњава опште услове за запошљавање 
у Градској управи, сходно томе испуњава и 
посебне услове за именовање у складу са на-
пријед наведеним законом, Скупштина Града 
Добој одлучила је као у диспозитиву.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-349/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16), 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) члана 35. став 
2. 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 10.08.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности 

начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности Града Добој

(1) Сандра Татић, именује се за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности Града Добој.

(2) Именованa 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 
објављивања у „Службеном гласнику 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 („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), Сандра Та-
тић има потребно радно искуство и положен 
стручни испит за рад у органима управе, ис-
пуњава опште услове за запошљавање у Град-
ској управи, сходно томе испуњава и посебне 
услове за именовање у складу са напријед на-
веденим законом, Скупштина Града Добој је 
поступајући по добијеном приједлогу одлучи-
ла 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:01-013-350/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16), 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) члана 35. став 
2. 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 10.08.2021. 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 
11.08.2021. 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 („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), Давор Са-
вић има потребно радно искуство и положен 
стручни испит за рад у органима управе, ис-
пуњава опште услове за запошљавање у Град-
ској управи, сходно томе испуњава и посебне 
услове за именовање у складу са напријед на-
веденим законом, Скупштина Града Добој је 
поступајући по добијеном приједлогу одлучи-
ла као у диспозитиву.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-351/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33.  Зако-
на о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са 
чланом 16.  Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12, 44/16) члана 35. став 2. тачка 
33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17)  и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града 
Добој је, на сједници одржаној 10.08.2021. го-
дине, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Управног одбора 

Центара за културу и образовање 
Добој

(1) Младен Вулић, именује се за члана Уп-
равног одбора Центара за културу и образо-
вање Добој, са даном 11.08.2021. 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 гласни-
ку Града Добој“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 16. Закона о систему јавних служ-
би („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12, 44/16) одређено је управни 
одбор установе именује и разрјешава оснивач 
установе, а на основу члана 39. став 2. тачка 
33.  Закона о локалној самоуправи (“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 именује Младен Вулић, за члана Управног 
одбора Центара за културу и образовање До-
бој, са даном 11.08.2021. године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-352/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33.  Зако-
на о локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са 
чланом 16.  Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12, 44/16) члана 35. став 2. тачка 
33. Статута Града Добој (“Службени гласник 
Града Добој 1/17)  и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17),  Скупштина Града 
Добој је, на сједници одржаној 10.08.2021. го-
дине, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Управног одбора 

Центра за социјални рад Добој

(1) Драган Савић, именује се за члана Уп-
равног одбора Центра за социјални рад Добој, 
са даном 11.08.2021. 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 16. Закона о систему јавних служ-

би („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07, 109/12, 44/16) одређено је управни 
одбор установе именује и разрјешава оснивач 
установе, а на основу члана 39. став 2. тачка 
33.  Закона о локалној самоуправи (“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 именује Драган Савић, за члана Управног 
одбора Центра за социјални рад Добој, са да-
ном 11.08.2021. године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-353/21 
Добој, 10. 8. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16), члана 35. став 
2. 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), 
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Скупштина Града Добој је, на сједници одржа-
ној 10.08.2021. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању замјеника 

Градоначелника Града Добој

(1) Славко Ковачевић, именује се за замје-
ника Градоначелника Града Добој.

(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 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Добој“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о ло-
калној самоуправи (“Службени гласник Репу-
блике Српске“, број: 97/16), а у вези са чла-

ном 35. став 2. тачка 21. Статута Града Добој 
(„Сл. гласник Града Добој“, број1/17 ) и чла-
на 128. Пословника Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града Добој је поступајући по дос-
тављеном приједлогу изабрала Славку Кова-
чевића, дипломирани инжењер пољопривреде 
на функцију замјеника Градоначелника 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:01-013-354/21 
Добој, 10. 8. 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 број 05-203/21 
од 09.6.2021. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 

– „Извођење радова на изградњи 
водоводне мреже РЕ100, НП10,ДН160 

на локацији изградње кружног 
тока на раскрсници укрштања 

магистралних путева М17 (Добој 
– Сарајево) и М4 (Добој – Тузла)“, 

путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање  поступка јавне 
набавке – „Извођење радова на изградњи во-
доводне мреже РЕ100, НП10,ДН160 на лока-
цији изградње кружног тока на раскрсници 
укрштања магистралних путева М17 (Добој 
– Сарајево) и М4 (Добој – Тузла)“, путем отво-
реног поступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 48.049,00 КМ (словима: 
четрдесет осам хиљада четрдесет девет кон-
вертибилних марака).

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 
број 05-203/21 од 09.6.2021.

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 
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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: 06-404-1-228/21.  
Добој, 16. 6. 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 привреду и 
друштвене дјелатности Градске управе Добој 
број 04/30-1-697/2021 од 16.6.2021. градона-
челник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 

– „Извођење радова на санацији 
локалног пута у МЗ Которско 
(Трново 2, дионица Павловића 
– Брзи) и извођење радова на 

асфалтирању локалних путева у МЗ 
Орашје и уређење прилаза мезарју“, 

путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке:

ЛОТ 1 - Извођење радова на санацији ло-
калног пута у МЗ Которско (Трново 2, дионица 
Павловића – Брзи), 

ЛОТ 2 - извођење радова на асфалтирању 
локалних путева у МЗ Орашје и уређење при-
лаза мезарју, путем отвореног поступка на-
бавке.

Члан 2.

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

ЛОТ 1 – 9.302,00 КМ (словима: девет хиља-
да тристо двије конвертибилне марке).

ЛОТ 2 – 19.845,00 КМ (словима: деветнаест 
хиљада осамсто четрдесет пет конвертибил-
них марака).

Средства за предметну набавку у износу 
од 8.250,00 КМ (словима: осам хиљада двјес-
то педесет конвертибилних марака) за ЛОТ 1 
обезбијеђена су од стране Фонда за повратак 
БиХ, Одлуком о избору пројеката обнове и 
изградње комуналне и социјалне инфраструк-
туре и електрификације на просторима гдје 
живе расељене особе и повратници за 2019. и 
2020. годину бр. 01-41-1-2164-3/20 од 24. 12. 
2020. објављена у „Службеном гласнику БиХ“ 
бр 82/20“, а преостали износ од 1.052,00 КМ 
(словима: хиљаду педесет двије конвертибил-
не марке) обезбијеђена су у буџету Града, као и 
средства за ЛОТ 2 која су обезбијеђена у буџе-
ту Града за 2021. и теретиће буџетску позицију 
511 200, подекономски код 150 035.

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 привреду и друштвене дјелатности Град-
ске управе Добој број 04/30-1-697/2021 од 
16.6.2021.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Града Добој“.
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О б р а з л о ж е њ е

При доношењу Одлуке Уговорни орган  по-
себно  се руководио чињеницом да су за пред-
ложену набавку обезбијеђена средства од стра-
не Фонда за повратак БиХ, те у буџету Града 
Добој, 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: 06-404-1-236/21.  
Добој, 18. 6. 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. 05-223/21 од 
25.6.2021. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 

– „Извођење радова на изградњи 
канализационе и водоводне мреже 
од раскрснице код пумпе Брчко гас 
према Ул. Николе Тесле у Добоју“, 

путем отвореног поступка јавне 
набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на изградњи кана-
лизационе и водоводне мреже од раскрснице 
код пумпе Брчко гас према ул. Николе Тесле 
у Добоју у дужини 83,5+16,5=100 m“  путем 
отвореног поступка јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 243.000,00 КМ (словима: 

двјесто четрдесет три хиљаде конвертибилних 
марака).

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. 05-223/21 од 25.6.2021.

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: 06-404-1-248/21.  
Добој, 2. 7. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.



Број 7 Страна  39С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
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 просторно уређење Градске управе Добој 
бр. 05-228/21 од 30. 6. 2021., градоначелник, 
доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 

„Израда измјене дијела Регулационог 
плана „Центар“ Добој, блок бр. 7“, 

путем директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Израда измјене дијела Регулационог 
плана „Центар“ Добој, блок бр. 7“, путем по-
ступка директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 5.700,00 КМ (словима: 
пет хиљада седамсто конвертибилних марака) 
без ПДВ-а.

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

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења  
за просторно уређење Градске управе Добој 
бр. 05-228/21 од 30.6.2021.

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 је предметна на-
бавка планирана Планом ЈН за 2021. да су за 
предметну набавку обезбијеђена средства у 
буџету Града, да је реално процијењена вријед-
ност 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: 06-404-1-251/21.  
Добој, 2. 7. 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 посту-
пајући по Захтјеву Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности Градске управе Добој 
бр. 04/30-1-832/2021 од 13. 7. 2021. градона-
челник, доноси

ОДЛУКУ  
о покретању поступка јавне набавке 

– „Изградња тротоара са десне 
стране локалног пута од посебног 
значаја 007 Петрово – Добој у МЗ 

Липац (ЛОТ 1) и асфалтирање шест 
дионица локалних путева на Усори 
(ЛОТ 2)“, путем отвореног поступка 

јавне набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање поступка јавне на-
бавке – „Изградња тротоара са десне стране 
локалног пута од посебног значаја 007 Петро-
во – Добој у МЗ Липац (од пасареле до скре-
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тања за Придјел) - ЛОТ 1 и асфалтирање шест 
дионица локалних путева на Усори дионица 
код Плаве линије, дионица Мишин сокак, ди-
оница Јовића сокак, дионица Мишића сокак, 
дионица Рајков сокак, дионица Цвијановића 
сокак  - ЛОТ 2“ путем отвореног поступка 
јавне набавке.

Члан 2.

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

ЛОТ 1 – 127.820,00 КМ (словима: сто два-
десет седам хиљада осамсто двадесет конвер-
тибилних марака).

ЛОТ 2 – 54.720,00 КМ (словима: педесет че-
тири хиљаде седамсто двадесет конвертибил-
них марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2021. и теретиће буџет-
ску позицију 511 200, подекономски код 150 
035.

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 привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој бр. 04/30-1-832/2021 од 13. 7. 
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: 06-404-1-272/21.  
Добој, 21. 7. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 18. став (1), члана 90. За-
кона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ бр. 39/14),  Правилника о поступку ди-
ректног споразума („Службени гласник БиХ“ 
бр. 90/14), Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник Града Добој“ 
бр. 2/15), а  поступајући по Захтјеву Одјељења 
за стамбено-комуналне послове Градске упра-
ве Добој бр. 07-37-26-499/21 од 07.7.2021.  гра-
доначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 
„Набавка и уградња аутоматских 

система наводњавања зелених 
јавних површина у Добоју“, путем 

директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Набавка и уградња аутоматских сис-
тема наводњавања зелених јавних површина у 
Добоју“, путем поступка директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 5.540,70 КМ (словима: 
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пет хиљада петсто четрдесет конвертибилних 
марака и 70/100) без ПДВ-а.

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добој  и теретиће буџет-
ску позицију 412 500, подекономски код 170 
015.

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за стамбено-комуналне послове Градске упра-
ве Добој бр. 07-37-26-499/21 од 07.7.2021.  

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: 06-404-1-278/21.  
Добој, 27. 7. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник  БиХ“  бр. 
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности Градске уп-
раве Добој бр. 04/30-1-916/2021 од 04.8.2021.  
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 
„Извођење радова на изградњи 

„Рени бунара“ и потисног цјевовода 
у МЗ Придјел“, путем отвореног 

поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на изградњи „Рени 
бунара“ и потисног цјевовода у МЗ Придјел“:

ЛОТ 1 – изградња „Рени бунара“,
ЛОТ 2 – изградња потисног цјевовода, пу-

тем отвореног поступка јавне набавке.

Члан 2.

Укупна процијењена вриједност набавке 
без урачунатог  ПДВ-а износи: 

ЛОТ 1 – 312.802,00 КМ (словима: тристо 
дванаест хиљада осамсто двије конвертибилне 
марке),

ЛОТ 2 – 487.505,00 КМ (словима: четристо 
осамдесет седам хиљада петсто пет конверти-
билних марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2021. и теретиће буџет-
ску позицију 511 100, подекономски код 150 
032.

Члан 3.

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

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој бр. 04/30-1-916/2021 од 04.8.2021.
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Члан 7.

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

О б р а з л о ж е њ е
При доношењу Одлуке Уговорни орган  по-

себно  се руководио чињеницом да су за пред-
ложену набавку обезбијеђена средства  у буџе-
ту Града, да је реално процијењена вриједност 
набавке на тржишту, те је предложена одгова-
рајућа врста поступка јавне набавке.

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06-404-1-289/21.  
Добој, 5. 8. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59.став 1. алинеја 8. Зако-
на о локалној самоуправи (»Службени гласник 
Републике Српске» број: 97/16),  Уредбе о ка-
тегоријама, звањима и условима за обављање 
послова службеника у јединицама локалне 
самоуправе ( „ Службени гласник РС „ број 
10/17) и Уредбе о начелима унутрашње ога-
низације и систематизације радних мјеста  у 
органима јединице локалне самоуправе(Служ-
бени гласник РС број:10/17 ) и члана 60 став 
1. алинеја 8. Статута града Добој (»Службени 
гласник  града Добој» број: 1/17) ,Градоначел-
ник Града  Добој доноси :

ПРАВИЛНИК 
о измјени и допуни  Правилника  

о  унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста 

Градске управе Града Добој

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији 

и систематизацији радних мјеста Градске уп-
раве Града Добој („Службени гласник Града 
Добој“, број: 4/17, 4/17, 7/18, 1/19 , 4/19 , 5/19 
, 6/19, 9/19,11/19, 12/19,3/20, 4/20 и 5/20,5/21 

и 6/21 ) у даљем тексту: Правилник, извршене 
су измјене и допуне  и то у Поглављу II рас-
поред послова и задатака-систематизација на 
следећи начин:

У члану 53 . Правилника -  4. Одјељења 
за просторно уређење   града Добој,                                         
тачка 4.1.4. послови урбанизма мјења се у 
„дијелу категорије службеника“ тако да се 
ријечи  “ шеста категорија –виши стручни са-
радник“ замјењују ријечима „пета категорија - 
самостални стручни сарадник“, те “ посебни 
услови за обављање“ мјењају се и гласи :

„Висока стручна спрема,  VII/ степен струч-
не спреме или висока стручна спрема са завр-
шеним први циклусом са најмање остварених  
240 ЕЦСТ бодова, завршен факултет грађевин-
ског, архитектонског смјера или  смјера прос-
торног планирања или други факултет технич-
ког смјера , посједовање потребних овлаштења 
из области просторног уређења , најмање једна 
година радног искуства на истим или сличним 
пословима у траженом степену образовања , и 
положен стручни испит за рад у органима уп-
раве  односно лице које је у другима органи-
ма и  организацијама радило, а нема положен 
стручни испит ,може се примити на рад ако се 
обавеже да положи стручни испит у року од 
шест мјесеци од дана запослења, познавање 
рада на рачунару“. , а остали дио текст наведе-
не тачке остаје непромјењен.

Члан 2.
У члану 64 . Правилника - тачке 15.  Каби-

нет градоначелника града Добој , иза тачке 
15.1.16. додаје се нова тачка 15.1.17. савјетник 
за унапређење пољопривредног и руралног 
развоја тако да гласи : 

„ 15.1.17.Савјетник за унапређење 
пољопривредног и руралног развоја

Опис послова радног мјеста  
 - прати стање и прописе  из области руралног 

развоја, даје приједлоге и предузима друге 
иницијативе за рјешавање питања из ове об-
ласти ,

 - даје препоруке и стручне савјете у изради 
преднацрта и приједлога одлука, других 
прописа и општих аката из области 
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пољопривреде, а које доноси Скупштина 
Града ,   

 - сарађуује  у обављању послова у вези с про-
вођењем прописа из  наведене области 

 - учествује и припремању и оцјени планова 
пољопривредног развоја свих нивоа , 

 - израђује информације и анализе о стању у 
послима пољопривредног и руралног раз-
воја 

 - проучава и обрађује системске и друге мје-
ре од значаја за пољопривреду , 

 - припрема за Градоначелника и Скупштину 
Града прописе и друге опште акте, анали-
тичко-информативне и друге материјале, те 
врши друге стручне послове утврђене зако-
ном и другим прописима.

 - учествује на семинарима, свјетовањима и 
стручном усавршавању, а по потреби и ор-
ганизује исте на простору Града ,

 - обавља и друге послове  и задатке које му 
повјери Градоначелник а који су у вези са 
његовим дјелокругом рада,

 - за свој рад одговара Градоначелнику .
Категорија:
 - не разврстава се

Звање:
 - не разврстава се

Самосталност у раду:
 - веома висок степен самосталности у раду,
 - повремено ограничен општим и посебним 

инструкцијама и налозима Градоначелника
Одговорност:
 - одговоран је за тачност података и инфор-

мација, за стручну заснованост и реалност 
датих процјена и приједлога,

 - одговоран је за стручно и благовремено 
извршење повјерених послова и задатака 
утврђених програмима, плановима, 
пројектима и другим актима,

 - за свој рад одговоран је Градоначелнику
Пословна комуникација:
 - контакти унутар и изван органа Гра-

да којима је потребно да се дјелотворно 
приме и пренесу информације, приједлози, 
препоруке и стручна знања која служе 
остваривању циљева рада Градоначелника,

Статус:
 - посебан статус
 - савјетник се поставља или ангажује на 

вријеме трајања мандата Градоначелника
Посебни услови за обављање:

Висока стручна спрема  , VII  /1 степен 
стручне  спреме или завршен први циклус са 
најмање остварених  240 ЕЦСТ бодова, завр-
шен факултет  пољопривредног  смјера или  
други факултет друштвеног, техничког или 
природног смјера, најмање три године радног 
искуства   у траженом степену образовања, по-
знавање рада на рачунару.
Број извршилаца:

Један /1/“ .
Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу  осмог дана 
од дана објављивања , а биће објављен  у 
„Службеном гласнику града  Добој“ .

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1382/21.  
Добој, 28. 7. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

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

О Д Л У К У 
о давању сагласности на 

Правилник о организацији и 
систематизацији радних мјеста у                                           

ЈУ  „Спортско-рекреациони  центар 
Преслица “  Добој 

I

Даје се сагласност на Правилник о органи-
зацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ 
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„Спортско-рекреациони  центар Преслица  До-
бој“, број: 578/21 од 22.07.2021.године

II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у Службеном гласнику Града 
Добоја.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1379/21.  
Добој, 27. 7. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

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

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку о 
измјени и допуни Статута  Јавнe 

предшколскe установe „Мајке 
Југовић“ Добој

I

Даје се сагласност на Одлуку о измјени и 
допуни Статута Јавнe предшколскe установe 
„Мајке Југовић“ Добој , број: 535/21.године од 
15.07.2021.године .

II

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1380/21.  
Добој, 27. 7. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној са-
моуправи (,,Службени гласник РС›› број 97/16 
и 36/19), члана 19. Закона о систему јавних 
служби (,,Службени гласник РС›› број: 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 80. Закона о предшколс-
ком васпитању и образовању (,,Службени глас-
ник РС›› број: 79/15 и 63/20) и члана 60. Ста-
тута града Добој (,,Службени гласник града 
Добој›› број: 1/17) Градоначелник Града Добој 
доноси

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник 

о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста 
у Јавној предшколској установи 

„Мајке Југовић“ Добој

I

Даје се сагласност на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у Јавној предшколској установи 
„Мајке Југовић“ Добој, број: 536/21 од 15. 7. 
2021. године.

II

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1381/21.  
Добој, 27. 7. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној са-
моуправи (,,Службени гласник РС›› број 97/16 
и 36/19), члана 19. Закона о систему јавних 
служби (,,Службени гласник РС’’ број: 68/07, 
109/12 и 44/16), и члана 60. Статута Града До-
бој ( ,,Службени гласник Града Добој’’ број: 
1/17), Градоначелник Града Добој доноси
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О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник 

о организацији и систематизацији 
радних мјеста у Јавној установи „ 

Центар за дневно збрињавање дјеце 
и омладине“ Добој 

I

Даје се сагласност на Правилник о органи-
зацији и систематизацији радних мјеста у Цен-
тру за дневно збрињавање дјеце и омладине 
Добој, број: 357/21 од 29.07.2021.године.

II

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1559/21.  
Добој, 4. 8. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.
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ОГЛАСИ

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-16/21 
од 17.05.2021. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 649/7 упис Промје-
не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника зграде у улици Браће Југо-
вића број: 7 у Добоју са сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде  у 
ул. Браће Југовића бр. 7 у Добоју, из Регистра 
се брише: Трифуновић Мирослава, а као ново 
лице овлаштено за заступање Заједнице упи-
сује се: Остојић Жељко заступа заједницу са-
мостално и без ограничења.        

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-16/21.  
Добој, 17. 5. 2021. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Давор Савић с.р.

   Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-20/21 
од 11.06.2021. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 651/7 упис осни-
вања Промјене лица овлашћених за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у улици 
Хиландарска број: 8 у Добоју са сљедећим по-
дацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде у 
ул. Хиландарска бр. 8 у Добоју, из Регистра се 
бришу: Пејић Веселко и Сувајац Жељко, а као 
нова лица овлаштена за заступање Заједнице 
уписују се: Цвијановић Радислав заступа зајед-
ницу самостално и без ограничења и Пијуно-
вић Зденко заступа заједницу самостално и без 
ограничења.

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-20/21.  
Добој, 11. 6. 2021. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Марина Протић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-24/21 
од 12.05.2021. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених згра-
да, у регистарском листу број: 655/7 упис ос-
нивања Заједницa етажних власника зграде у 
улици Кнеза Милоша број: 97 Б и Ц у Добоју 
са сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједнице етажних влас-
ника зграде у улици Кнеза Милоша број: 97 Б 
и Ц у Добоју. Оснивач: тридестседам етажних 
власника. Дјелатност: управљање зградом за 
рачун етажних власника, иступа у правном 
промету самостално у оквиру дјелатности, за 
обавезе одговара цјелокупном имовином, чла-
нови одговарају супсидијарно до висине удјела 
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у плаћању трошкова одржавања зграде. Зајед-
ницу заступају самостално и без ограничења: 
Радоњић Горан и Лазић Милорад.

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-24/21.  
Добој, 12. 7. 2021. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Марина Протић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-25/21 
од 05.07.2021. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 654/7 упис осни-
вања промјене лица овлашћених за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у улици 

Југ Богдана број:53  у Добоју са сљедећим по-
дацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде у 
ул. Југ Богдана бр.53у Добоју, из Регистра се 
бришу: Ристић Слободан и Стакић Божо, а као 
нова лица овлаштена за заступање Заједнице 
уписују се: Рађа Драгана, заступа заједницу 
самостално и без ограничења и Стакић Божо, 
заступа заједницу самостално и без ограни-
чења.

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-25/21.  
Добој, 5. 7. 2021. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Марина Протић, с.р.
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Оснивач и издавач листа „Службени гласник Града Добој” је Град Добој, тел. (053) 242-153, 
факс (053) 242-258. 
„Службени гласник Града Добој” излази по потреби. Штампа се на српском језику, 
ијекавског изговора у тиражу од 100 примјерака. Главни и одговорни уредник: Велибор 
Јеринић. Рјешењем Министарства информисања Републике Српске, број 01-213/96. од 07. 06. 
1996. године Јавно гласило „Службени гласник општине Добој” је уписан у Регистар јавних 
гласила под редним бројем 143.
Штампа: „Графичар” Добој. За штампарију: Станоје-Зеле Лујић. 




