
На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 35. 
Статута Града Добој („Службени гласник Гра-
да Добој“, број 01/17), члана 75. и 128. Послов-
ника о раду Скупштине Града Добој („Служ-
бени гласник Града Добој“, број 01/17) и члана 
2. Одлуке о постављању привремених објеката 
(киоска) на осталим површинама („Службени 
гласник Града Добој“, број 11/19), Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној 16.09.2021.
године донијела je

О Д Л У К У 
о давању сагласности

I

Даје се сагласност за постављање привре-
меног објекта (киоска) „БП Дисконт“ д.о.о. 
Зворник у складу са Одлуком о постављању 
привремених објеката (киоска) на осталим 
површинама („Службени гласник Града До-
бој“, број 11/19) на парцели означеној као к.ч. 

број 1488/2 к.о. Добој, која се по култури води 
као бензинска станица површине 275 м2 и еко-
номско двориште површине 3243 м2, уписана 
у ПЛ 5611, укупне површине парцеле 3518 м2.

II

Приликом постављања привременог објек-
та (киоска) потребно је испоштовати одредбе 
Закона уређењу простора и грађењу („Служ-
бени гласник Републике Српске“, број 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19).

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-362/21 
Добој, 16. 9. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

ГРАДА ДОБОЈ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 8 17. септембар 2021. год.

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

АКТИ СКУПШТИНЕ
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На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи („Службени Гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16), члана 33. Статута града Добој 
(„Службени Гласник града Добој“ број: 9/12 и 
3/14), члана 146. Пословника  Скупштине гра-
да Добој („Службени Гласник града Добој“ 
број: 2/13) и Одлуке о поступку, условима и на-
чину давања у закуп и привремено коришћење 
земљишта, јавних површина, пословних прос-
тора и гаража („Службени Гласник општине 
Добој“ број: 6/08, 2/10 и 7/10), Скупштина 
града Добој, на сједници одржаној 16.09.2021.
године донијела je

О Д Л У К У 
о додјели пословнe просторије

Члан 1.

Политичкој партији Уједињена Српска, 
Градски одбор Добој, додјељује се пословна 
просторија која се налази у власништву Града 
Добој у улици Немањина 14, пословни простор 
број 14 у Добоју, укупне површине пословне 
просторије 157,00 м2 (по тлоцрту 156,52 м2), а 
који се састоји од пословне просторије у при-
земљу површине 102,00 м2                           (по 
тлоцрту  101,63 м2) и подрумске просторије 
површине 55,00 м2 (по тлоцрту                      54,89 
м2).

Члан 2 .

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

Члан 3.

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

Члан 4.

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлу-
ка о додјели пословног простора број 01-013-
166/15 од 05.05.2015. године.

Члан 5.

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

Члан 6. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-363/21 
Добој, 16. 9. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16 и 36/18), члана 348. Став 
4. Закона о стварним правима Републике Срп-
ске („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 
07/19), члана 35. Статута града Добој („Служ-
бени гласник града Добој“ број: 1/17) и Про-
цјене тржишне вриједности вјештака грађе-
винско-архитектонске струке Илић Маринка 
из Добоја број: П6-09/21 од 15.09.2021. годи-
не и Процјене тржишне вриједности вјештака 
грађевинско-архитектонске струке Илић Ма-
ринка из Добоја број: П4-09/21 од 15.09.2021. 
године Скупштина Града Добој, на сједници 
одржаној 16.09.2021.године донијела je

О Д Л У К У 
о замјени непокретности између 
Града Добоја и Ђурић Наде у КО 

Добој  

I

Под условом и на начин регулисан овом Од-
луком провешће се поступак замјене непокрет-
ности између Града Добоја и Ђурић (Цвијети-
на) Наде из Добоја и то на начин да:
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 - Град Добој даје непокретност у свом посје-

ду и власништву у дијелу 1/1 означену као 
к.ч. број: 7302/4 површине 2610 м2 уписа-
на у ПЛ број 6375 КО Добој, што по старом 
премјеру одговара парцели означеној као 
к.ч. број 589/1 површине 2610 м2, уписана 
у ЗК уложак број 4034 КО СП Добој укуп-
не вриједности 211.410,00 КМ по процјени 
тржишне вриједности вјештака грађевин-
ско-архитектонске струке Илић Маринка из 
Добоја број: П6-09/21 од 15.09.2021. годи-
не, а

 - Ђурић (Цвијетин) Нада из Добоја даје не-
покретности у свом посједу и власништву 
у дијелу 1/1 означене као к.ч. број: 597/1 
Шушњар, шума 5. класе површине 1158 м2, 
уписана у ПЛ број 3985 КО Добој што по 
старом премјеру одговара парцели означе-
ној као к.ч. број 1154/10 Шушњар, шума 5. 
класе површине 1158 м2, уписана у ЗК уло-
жак број 1741 КО СП Добој, к.ч. број: 598/1 
Шушњар, воћњак 3. класе површине 3593 
м2, уписана у ПЛ број 3985 КО Добој што 
по старом премјеру одговара парцели озна-
ченој као к.ч. број 1154/1 Шушњар, воћњак 
3. класе површине 3593 м2, уписана у ЗК 
уложак број 1741 КО СП Добој и к.ч. број 
3118 Баре њива 4. класе, површине 347 м2, 
уписана у ПЛ број 3985 КО Добој што по 
старом премјеру одговара парцелама оз-
наченим као к.ч. број 1225/1 Баре, њива 4. 
класе површине 80 м2,  к.ч. број 1225/2 I 
Баре II кућа, кућа, њива 4.класе површине 
255 м2 и к.ч. број 1225/8  Баре њива 4. класе 
површине 12 м2 све уписане у ЗК уложак 
број 1741 КО СП Добој, све непокретности 
укупне површине 5098 м2, укупне вријед-
ности 198.822,00 КМ по процјени тржишне 
вриједности вјештака грађевинско-архи-
тектонске струке Илић Маринка из Добоја 
број: П4-09/21 од 15.09.2021. године.

II

Замјена непокретности из члана I ове Од-
луке ће се извршити због потребе обезбјеђења 
локације за смјештај и проширење капацитета 
Територијално ватрогасно-спасилачке једини-
це Добој.

III

Ђурић (Цвијетин) Нада се обавезује да 
прије закључења Уговора о замјени непокрет-
ности уплати разлику вриједности непокрет-
ности које су предмет ове замјене у износу од 
12.588,00 КМ у корист Града Добој. 

IV

Овлашћује се Градоначелник Града Добоја 
да након проведеног поступка прибављања 
мишљења Правобранилаштва Републике Срп-
ске и остале неопходне документације, може 
закључити Уговор о замјени непокретности. 

V

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:01-013-364/21 
Добој, 16. 9. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Зако-
на о локалној самоуправи („Сл. гласник РС “, 
број 97/16) и члана 35. став 2. тачка 13. Статута 
Града Добој („Сл. 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 16.09.2021.годи-
не донијела je

ОДЛУКУ 
о уступању моторног возила 

Члан 1.

Под условима и на начин регулисан овом од-
луком врши се уступање путничког моторног 
возила у власништву Града Добој и то: - ПУТ-
НИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО, марке „DACIA“, 
тип „DUSTER“, регистарски број: J37-M-462, 
број шасије: UU1HSDJ9G54303882, број мото-
ра: D011429, година производње: 2015., снага 
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мотора: 80КW, запремина мотора:  1461цм³, 
облик каросерије: ТЕРЕНСКО, број мјеста: 5, 
погонско гориво: ДИЗЕЛ, боја: БИЈЕЛА, у воз-
ном стању, власништво Града Добој.

Члан 2.

Предметно моторно возила уступа се Јав-
ном предузећу Регионална депонија Добој 
д.о.о.

Члан 3.

На основу ове одлуке врши се без накнаде 
трајно уступање власништва моторног возила 
из члана 1.  на наведеном предузећу из члана 
2. ове одлуке.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-365/21 
Добој, 16. 9. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Зако-
на о локалној самоуправи („Сл. гласник РС “, 
број 97/16) и члана 35. став 2. тачка 13. Статута 
Града Добој („Сл. 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 16.09.2021.годи-
не донијела je

ОДЛУКУ 
о уступању моторног возила 

Члан 1.

Под условима и на начин регулисан овом 
одлуком врши се уступање путничког мотор-
ног возила у власништву Града Добој и то: 
- ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО, марке 
„ŠKODA“, тип „KODIAQ“, регистарски број: 
J35-K-648, број шасије: TMBLJ7NS5H8027088, 

број мотора: DFG128738, година производње: 
2017., снага мотора: 110КW, запремина мото-
ра:  1968цм³, облик каросерије: ТЕРЕНСКО, 
број мјеста: 5, погонско гориво: ДИЗЕЛ, боја: 
ЦРНА, у возном стању, власништво Града До-
бој.

Члан 2.

Предметно моторно возила уступа се Јав-
ној установи „Спортско – рекреациони центар 
Преслица“ Добој.

Члан 3.

На основу ове одлуке врши се без накнаде 
трајно уступање власништва моторног возила 
из члана 1.  на наведеној установи из члана 2. 
ове одлуке.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-366/21 
Добој, 16. 9. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Зако-
на о локалној самоуправи („Сл. гласник РС “, 
број 97/16) и члана 35. став 2. тачка 13. Статута 
Града Добој („Сл. 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 16.09.2021.годи-
не донијела je

ОДЛУКУ 
о уступању моторног возила 

Члан 1.

Под условима и на начин регулисан овом 
одлуком врши се уступање путничког мо-
торног возила у власништву Града Добој и 
то: ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО, мар-
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ке „PEUGEOT“, тип „301“, регистарски број: 
J02-M-354, број шасије: VF3DD9HP0EJ599776, 
број мотора: 10JBFM0073156, година произ-
водње: 2014., снага мотора: 68КW, запреми-
на мотора:  1560цм³, облик каросерије: АА 
- ЛИМУЗИНА, број мјеста: 5, погонско гори-
во: ДИЗЕЛ, боја: СИВА, у возном стању, влас-
ништво Града Добој.

Члан 2.

Предметно моторно возила уступа се Фон-
дацији „Центар за дјецу и омладину са сметња-
ма у развоју“ – Добој.

Члан 3.

На основу ове одлуке врши се без накнаде 
трајно уступање власништва моторног возила 
из члана 1.  на наведеној установи из члана 2. 
ове одлуке.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-367/21 
Добој, 16. 9. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Зако-
на о локалној самоуправи („Сл. гласник РС “, 
број 97/16) и члана 35. став 2. тачка 13. Статута 
Града Добој („Сл. 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 16.09.2021.годи-
не донијела je

ОДЛУКУ 
о уступању моторног возила 

Члан 1.

Под условима и на начин регулисан овом 
одлуком врши се уступање путничког мотор-
ног возила у власништву Града Добој и то: 
- ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО, марке 

„ŠKODA“, тип „RAPID“, регистарски број: 
J47-T-244, број шасије: TMBAL4NH8E4023947, 
број мотора: CAYY93457, година производње: 
2014., снага мотора: 77КW, запремина мотора:  
1598цм³, облик каросерије: АА - ЛИМУЗИНА, 
број мјеста: 5, погонско гориво: ДИЗЕЛ, боја: 
ЦРНА, у возном стању, власништво Града До-
бој.

Члан 2.

Предметно моторно возила уступа се Јавној 
установи „Дом за старија лица Добој“ Добој.

Члан 3.

На основу ове одлуке врши се без накнаде 
трајно уступање власништва моторног возила 
из члана 1.  на наведеној установи из члана 2. 
ове одлуке.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-368/21 
Добој, 16. 9. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Зако-
на о локалној самоуправи („Сл. гласник РС “, 
број 97/16) и члана 35. став 2. тачка 13. Статута 
Града Добој („Сл. 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 16.09.2021.годи-
не донијела je 

ОДЛУКУ 
о уступању моторног возила 

Члан 1.

Под условима и на начин регулисан 
овом одлуком врши се уступање путнич-
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ког моторног возила у власништву Града 
Добој и то: - ПУТНИЧКО МОТОРНО ВО-
ЗИЛО, марке „ŠKODA“, тип „SUPERB“, 
регистарски број: Е05-Т-602, број ша-
сије: TMBAH7NP0G7027891, број мотора: 
CRL473165, година производње: 2015., снага 
мотора: 110КW, запремина мотора:  1968цм³, 
облик каросерије: АА-ЛИМУЗИНА, број мјес-
та: 5, погонско гориво: ДИЗЕЛ, боја: ЦРНА, у 
возном стању, власништво Града Добој.

Члан 2.

Предметно моторно возила уступа се Јав-
ном предузећу „Дирекција за изградњу и раз-
вој Града Добој“ д.о.о.

Члан 3.

На основу ове одлуке врши се без накнаде 
трајно уступање власништва моторног возила 
из члана 1.  на наведено предузеће из члана 2. 
ове одлуке.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-369/21 
Добој, 16. 9. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Зако-
на о локалној самоуправи („Сл. гласник РС “, 
број 97/16) и члана 35. став 2. тачка 13. Статута 
Града Добој („Сл. 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 16.09.2021.годи-
не донијела je 

ОДЛУКУ 
о уступању моторног возила 

Члан 1.

Под условима и на начин регулисан 
овом одлуком врши се уступање путнич-

ког моторног возила у власништву Гра-
да Добој и то: - ПУТНИЧКО МОТОРНО 
ВОЗИЛО, марке „ŠKODA“, тип „SUPERB 
II“, регистарски број: A83-K-142, број ша-
сије: TMBAF43T2C9023943, број мотора: 
CFG358576, година производње: 2011., снага 
мотора: 125КW, запремина мотора:  1968цм³, 
облик каросерије: АА-ЛИМУЗИНА, број мјес-
та: 5, погонско гориво: ДИЗЕЛ, боја: СИВА, у 
возном стању, власништво Града Добој.

Члан 2.

Предметно моторно возила уступа се Јавној 
установи „Центар за дневно збрињавање дјеце 
и омладине“ Добој.

Члан 3.

На основу ове одлуке врши се без накнаде 
трајно уступање власништва моторног возила 
из члана 1.  на наведеној установи из члана 2. 
ове одлуке.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-370/21 
Добој, 16. 9. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Зако-
на о локалној самоуправи („Сл. гласник РС “, 
број 97/16) и члана 35. став 2. тачка 13. Статута 
Града Добој („Сл. 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 16.09.2021.годи-
не донијела je 
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ОДЛУКУ 
о уступању моторног возила 

Члан 1.

Под условима и на начин регулисан овом 
одлуком врши се уступање путничког мотор-
ног возила у власништву Града Добој и то: 
- ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО, марке 
„ŠKODA“, тип „SUPERB“, регистарски број: 
072-A-221, број шасије: TMBAF93T7D9037464, 
број мотора: CFG378917, година производње: 
2013., снага мотора: 125КW, запремина мото-
ра:  1968цм³, облик каросерије: АА - ЛИМУ-
ЗИНА, број мјеста: 5, погонско гориво: ДИ-
ЗЕЛ, боја: ЦРНА, у возном стању, власништво 
Града Добој.

Члан 2.

Предметно моторно возила уступа се Ту-
ристичкој организацији Града Добој.

Члан 3.

На основу ове одлуке врши се без накнаде 
трајно уступање власништва моторног возила 
из члана 1.  на наведеној установи из члана 2. 
ове одлуке.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-371/21 
Добој, 16. 9. 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 5. 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 7. 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), Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној 16.09.2021.
године донијела je

ОДЛУКУ 
о именовању члана Градске изборне 

комисије Добој

I

Овом Одлуком именује се Велибор Јери-
нић, дипл. правник, за члана Градске изборне 
комисије Добој из реда српског народа.

II

Мандат именованог из тачке I траје 7 го-
дина, а тече од дана давања сагласности Цен-
тралне изборне Комисије Босне и Херцеговине 
на ову Одлуку.

III

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о именовању пет чланова  Градске 
изборне комисије Добој број: 01-013-242/21 од 
25.05.2021. године.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Добој“ и доставиће се Централној из-
борној комисији Босне и Херцеговине.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-372/21 
Добој, 16. 9. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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

ној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске број  97/16 и 36/19), члана 35. став 2. 
и члана 76. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број 1/17), члана 128.  
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
дана 16.09.2021.године, донијела je

З А К Љ У Ч A K

(1) Прихвата се Извод из записника са 04. 
редовне сједнице Скупштине Града Добој одр-
жане 10.08.2021. године.

(2) Саставни дио oвог закључка чини Извод 
из записника са 04. редовне сједнице Скупшти-
не Града Добој одржане 10.08.2021. године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-373/21 
Добој, 16. 9. 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 одржаној 
дана 16.09.2021.године, донијела je

З А К Љ У Ч A K

(1) Прихвата се Приједлог Програма ко-
риштења прихода од посебних накнада за 
шуме у 2021. години.

(2) Саставни дио oвог закључка чини Про-
грам кориштења прихода од посебних накнада 
за шуме у 2021. години.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-374/21 
Добој, 16. 9. 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 одржаној 
дана 16.09.2021.године, донијела je

З А К Љ У Ч A K

(1) Прихвата се Приједлог Годишњег про-
грама рада предшколске установе за предш-
колску 2021/2022 годину.

(2) Саставни дио oвог закључка чини го-
дишњи 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:01-013-375/21 
Добој, 16. 9. 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 одржаној 
дана 16.09.2021.године, донијела je
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З А К Љ У Ч A K

(1) Прихвата се Приједлог Стратегије без-
бједности саобраћаја Града Добоја 2019 – 
2028. године.

(2) Саставни дио oвог закључка чини Стра-
тегија безбједности саобраћаја Града Добоја 
2019 – 2028 године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-376/21 
Добој, 16. 9. 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 одржаној 
дана 16.09.2021.године, донијела je

З А К Љ У Ч A K

(1) Прихвата се Извјештај о извршењу 
буџета Града Добој у периоду 01.01.2021 – 
30.06.2021.

(2) Саставни дио oвог закључка чини Из-
вјештај о извршењу буџета Града Добој у пе-
риоду 01.01.2021 – 30.06.2021.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-377/21 
Добој, 16. 9. 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 16.09.2021.године, донијела je

З А К Љ У Ч A K

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-378/21 
Добој, 16. 9. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. а у вези са чланом 82. 
став 2. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број:97/16, 
36/19 и 61/21), члана 76. Статута Града Добој 
(«Службени гласник Града  Добој», број 1/17.) 
и члана 128.  Пословника о раду Скупштине 
Града Добој («Службени гласник Града До-
бој», број 1/17.),  Скупштина Града Добој, на 
сједници одржаној дана 16.09.2021.године, до-
нијела je

З А К Љ У Ч А К

(1) Прихвата се Информација о статусу и 
потребама унапређења јавног превоза  на под-
ручју Града Добој са припадајућим Акционим 
планом

(2) Саставни дио овог Закључка чини Ин-
формација о статусу и потребама унапређења 
јавног превоза  на подручју Града Добој са 
припадајућим Акционим планом.
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(3) Овај Закључак ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Добој“

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-379/21 
Добој, 16. 9. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. а у вези са чланом 82. 
став 2. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број:97/16, 
36/19 и 61/21), члана 76. Статута Града Добој 
(«Службени гласник Града  Добој», број 1/17.) 
и члана 128.  Пословника о раду Скупштине 
Града Добој («Службени гласник Града До-
бој», број 1/17.),  Скупштина Града Добој, на 
сједници одржаној дана 16.09.2021.године, до-
нијела je

З А К Љ У Ч А К

(1) Прихвата се Информација о статусу и 
потреби унапређења управљања некретнина-
ма Града Добој са припадајућим Акционим 
планом.

(2) Саставни дио овог Закључка чини Ин-
формација о статусу и потреби унапређења уп-
рављања некретнинама Града Добој са припа-
дајућим Акционим планом.

(3) Овај Закључак ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Добој“

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-380/21 
Добој, 16. 9. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.
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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

На основу члана 18. став (1), члана 90. За-
кона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ бр. 39/14),  Правилника о поступку ди-
ректног споразума („Службени гласник БиХ“ 
бр. 90/14), Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник Града Добој“ 
бр. 2/15), а  поступајући по Захтјеву Одјељења 
за стамбено-комуналне послове Градске упра-
ве Добој бр. 07-37-26-602/21 од 05.8.2021.  гра-
доначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  
– „Набавка и уградња дрвених 
штафли за парковске клупе у 

Добоју“, путем директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Набавка и уградња дрвених штафли 
за парковске клупе у Добоју, путем поступка 
директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 3.600,00 КМ (словима: 
три хиљаде шест оконвертибилних марака) без 
ПДВ-а.

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

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за стамбено-комуналне послове Градске упра-
ве Добој бр. 07-37-26-602/21 од 05.8.2021.  

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: 06-404-1-294/21.  
Добој, 16. 8. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.
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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 Кабинета градоначелника 
Градске управе Добој број 02-022-1-835/21 од 
10.8.2021. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне 

набавке – „Услуге рекламирања на 
билборду (оглашавање значајних 

догађаја Града Добој, новогодишњих, 
божићних, осмомартовских и др. 

честитки по захтјеву Града Добој)“, 
путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне 
набавке – „Услуге рекламирања на билборду 
(оглашавање значајних догађаја Града Добој, 
новогодишњих, божићних, осмомартовских и 
др. честитки по захтјеву Града Добој)“  путем 
отвореног поступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог  ПДВ-а износи 7.000,00 КМ (словима: 
седам хиљада конвертибилних марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2021. и теретиће буџет-
ску позицију 412 700.

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 Кабине-
та градоначелника Градске управе Добој број 
02-022-1-835/21 од 10.8.2021.

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 је предмет-
на набавка планирана у 2021., да су за предло-
жену набавку обезбијеђена средства у буџету 
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: 06-404-1-295/21.  
Добој, 16. 8. 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. 04/30-1-953/2021 од 09.8.2021.  
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Извођење грађевинских радова на 
санацији пословних просторија у 

Ул. Краља Александра 69 у Добоју“, 
путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење грађевинских радова на 
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санацији пословних просторија у Ул. Краља 
Александра 69 у Добоју“ путем отвореног по-
ступка јавне набавке.

Члан 2.

Укупна процијењена вриједност набавке 
без урачунатог  ПДВ-а износи 21.800,00 КМ 
(словима: двадесетједнахиљадаосамстокон-
вертибилнихмарака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2021. и теретиће буџет-
ску позицију 511 200, подекономски код 150 
034.

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. 04/30-1-953/2021 од 09.8.2021.

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 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: 06-404-1-297/21.  
Добој, 16. 8. 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. 05-279/21 од 
13.8.2021. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 
– „Извођење радова на измијештању 

инфраструктурних инсталација 
на парцели к.ч. бр. 5704/1 (нови 

премјер), локација Дома војске у 
Добоју“, путем отвореног поступка 

јавне набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање поступка јавне 
набавке – „Извођење радова на измијештању 
инфраструктурних инсталација на парцели 
к.ч. бр. 5704/1 (нови премјер), локација Дома 
војске у Добоју“:
 - ЛОТ 1 – дисколација топлотне подстнице 

„Дом војске“ (ТПС -45) и реконструкција 
припадајућег топловода,

 - ЛОТ 2 – водовод и канализација,
 - ЛОТ 3 – електро радови, путем отвореног 

поступка јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи:
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ЛОТ 1 -  147.338.50 КМ (словима: сто четр-

десет седам хиљада тристо тридесет осам кон-
вертибилних марака и 50/100).

ЛОТ2 – 261.503,00 КМ (словима: двјесто 
шездесет једна хиљада петсто три конверти-
билне марке).

ЛОТ 3 – 30.057,00 КМ (словима: тридесет 
хиљада педесет седам конвертибилних мара-
ка).

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. 05-279/21 од 13.8.2021.

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: 06-404-1-298/21.  
Добој, 17. 8. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 18. став (1), члана 90. За-
кона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ бр. 39/14),  Правилника о поступку ди-
ректног споразума („Службени гласник БиХ“ 
бр. 90/14), Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник Града Добој“ 
бр. 2/15), а  поступајући по Захтјеву Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Град-
ске управе Добој бр. 04/30-1-949/2021  од 
09.8.2021.  градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Услуге ревизије Главног пројекта 
моста „Мрчевац“ на ријеци Спречи“, 

путем директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Услуге ревизије Главног пројекта 
моста „Мрчевац“ на ријеци Спречи“ путем по-
ступка директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 4.000,00 КМ (словима: 
четири хиљаде конвертибилних марака) без 
ПДВ-а.

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

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Град-
ске управе Добој бр. 04/30-1-949/2021  од 
09.8.2021.  

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: 06-404-1-304/21.  
Добој, 17. 8. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 82.став 3. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“, број:97/16 и 36/19), члана 60. став 
18.и члана 77. Статута града Добој („Службе-
ни гласник града Добој“, број:1/17), а у вези 
са Програмом додјеле субвенција пословним 
субјектима погођеним кризом изазваном но-
вим вирусом корона (COVID-19) у Граду Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број:3/20) и 
Јавним позивом пословним субјектима у граду 
Добој, за ублажавање економских посљедица 
насталих усљед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-COV-2, број: 02-022-879/20 од 
06.05.2020. године, Градоначелник Града До-
бој, доноси

ОДЛУКУ  
о додјели субвенције за аликвотни 

износ комуналне таксе за истицање 
пословног  имена 

Члан 1.

Овом одлуком додјељује се субвенција за 
аликвотни износ комуналне таксе за истицање 
пословног имена, пословним субјектима, а на 
основу Програма додјеле субвенција послов-
ним субјектима погођеним кризом изазваном 
новим вирусом корона (COVID-19) у Гра-
ду Добој („Службени гласник Града Добој“, 
број:3/20) и Јавног позива пословним субјек-
тима у граду Добој, за ублажавање економских 
посљедица насталих усљед болести COVID-19 
изазване вирусом SARS-COV-2, број: 02-022-
879/20 од 06.05.2020. године.

Члан 2.

Право на субвенцију за аликвотни износ ко-
муналне таксе за истицање пословног имена, у 
складу са расположивим средствима остварује 
самостални предузетник/правно лицe, који на 
дан 31.12.2019. године, нема доспјелих, а не-
измирених обавеза према Граду, по основу ко-
муналне таксе за истицање пословног имена, а 
којем је забрањено обављање дјелатности, од-
носно ограничено или отежано обављање дје-
латности, за аликвотни дио комуналне таксе за 
мјесец март, април и мај 2020. године у висини 
њихове обавезе и то 100%, односно 50% изно-
са аликвотног дијела комуналне таксе, a како 
слиједи:

Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке је табела у којој су 
наведени пословни субјекти којим се додјељује 
субвенција за дио износа комуналне таксе за 
истицање пословног имена, са дефинисаним 
износима одобрене субвенције по пословним 
субјектима.
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Редни
број

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАЗИВ ФИРМЕ ИЗНОС ПОСТОТАК

СУБВЕНЦИЈЕ

1. RTV SERVIS „MG ELEKTRONIK“ Goran Pjanić 
s.p. Doboj

     10,00  KM                   50%

 2. Vulkanizerska radnja i autopraonica „AUTO RAD 
ILIĆ“  Goran Ilić s.p. Doboj

   8,75  KM 50%

3. Prodavnica MIMA” Daliborka Miličević s.p. Doboj    2,60  KM 50%

4. Advokatska kancelarija Jaramaz Refika Doboj 50,00 KM 50%

5. Advokat Jelena Bjelošević Kopanja Doboj 50,00 KM 50%

6. Advokat Lukić Draženko Doboj 50,00 KM 50%

7. Advokat Siniša Mikić Doboj 50,00 KM 50%

8. Advokat Siniša Đorđević Doboj 50,00 KM 50%

9. Agencija “ZLATA” Gordana Milićević s.p. Doboj 18,75 KM 50%

10. Auto taxi  Nedo Jović s.p. Doboj 12,50 KM 50%

11. Kafe “IMPERIJA” Nedo Jović s.p. Doboj 37,50 KM 100%

12. ZTR “DELTA Igor Ćišić s.p. Doboj 20,00 KM 100%

13. STR “GRABOVICA” s.p. Brane Popović Doboj 25,10 KM 50%

14. Taksi “BOJIĆ” Bojan Bojić s.p. Doboj 12,50 KM 100%

15. “MOBIL KAFE” Đorđe Todorović Doboj 37,50 KM 100%

16. “MOBIL TREJD 2” Doboj 25,00 KM 100%
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17. “MOBIL TREJD 3” Nevenka MiladinovićDoboj 25,00 KM 100%

18. “MOBIL TREJD 1” Goran Todorović Doboj 25,00 KM 100%

19. RTV SERVIS „KOLOR“, Milenko Starčević s.p.  
Doboj      10,00  KM 50%

20. Restoran „TRI FENJERA“ Željko Đuričić s.p. Bu-
kovica Velika

75,00  KM
                                    100%

21. „WATER JET“ D.O.O. Doboj 62,50  KM 50%

22.
 “DŽOKER” D.O.O. Doboj 1.416,00  KM 100%

23. „RAIN MANAGAMENT“ D.O.O. Doboj 125,00  KM 100%

24. ZD „RISTIĆ“ s.p. Velinko Ristić 17,50  KM 50%

25. Cvjećara “MIMOZA” Marina Jovanović s.p. Doboj 12,50 KM 50%

26. FIZIO ART  D  Suzana Maksimović Doboj 20,00 KM 100%

27. Butik “RENOME” Savo Đurić s.p. Doboj 25,00 KM 100%

28. Restoran “HARIZMA”  s.p. Doboj 75,00 KM 100%

29. Pivnica “PRVA SRPSKA PIVNICA”  s.p. Doboj 37,50 KM 100%

30. Trgovina polovne robe “VENKA” Poljice 25,00 KM 100%



Страна  18 Број 8С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К

31. FS ”SANDRA” Sandra Đurić s.p. Doboj 15,00 KM 100%

32. Taksi prevoz “MIŠIĆ” Milenko Mišić s.p. Doboj 25,00 KM 100%

33. Trgovina Komision “BRUNDO” Bušletić 37,50 KM 100%

34. Frizerski salon “KO TE ŠIŠA”, Lejla Rakić Pašić s.p. 
Doboj 15,00 KM 100%

35. Zanatska radnja “KONRAD”, Vladimir Nedić s.p. 
Doboj 5,00 KM 50%

36. Trgovina “ELEKTROMATERIJAL STJEPANOVIĆ”, 
s.p. Doboj

3,13 KM 50%

37. Samostalna agencija za računovodstvo “FIL RAD” 
Slavica Vukojević

18,75 KM 50%

                                                                У К У П Н О 2.530,58 КМ

Члан 4.

За провођење ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије Града Добој.

Члан 5.

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1648 /21.  
Добој, 17. 8. 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. 07-37-25-612/21 од 13.8.2021.  гра-
доначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Набавка и израда штампаног 
бетона за потребе Града Добоја“, 

путем директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Набавка и израда штампаног бетона 
за потребе Града Добоја“ путем поступка ди-
ректног споразума.
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Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 6.000,00 КМ (слови-
ма: шест хиљада конвертибилних марака) без 
ПДВ-а.

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добој  и теретиће буџет-
ску позицију 511 200.

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. 07-37-25-612/21  од 13.8.2021.  

 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: 06-404-1-309/21.  
Добој, 18. 8. 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 
просторно уређење Градске управе Добој бр. 
05-270/21 од 10.8.2021. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 
„Извођење радова на уређењу до 

грађевинске парцеле означене као 
к.ч.бр. 8088/1 (нови премјер) КО 

Добој – радови на водоводу“, путем 
отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на уређењу до грађе-
винске парцеле означене као к.ч.бр. 8088/1 
(нови премјер) КО Добој – радови на водово-
ду“,  путем отвореног поступка јавне набавке.

Члан 2.

Укупна процијењена вриједност набавке 
без урачунатог  ПДВ-а износи 11.609,00 КМ 
(словима: једанаест хиљада шесто 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, те ће се поступак јавне набавке  
провести у складу са Законом о јавним набав-
кама БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој 
бр. 05-270/21 од 10.8.2021.  
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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: 06-404-1-310/21.  
Добој, 20. 8. 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 
просторно уређење Градске управе Добој бр. 
05-269/21 од 10.8.2021. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 
„Извођење радова на уређењу до 

грађевинске парцеле означене 
као к.ч.бр. 1522/3 (нови премјер) 
што одговара к.ч. бр. 200/1 (стари 

премјер) КО Станић Ријека – радови 
на водоводу“, путем отвореног 

поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке – „Извођење радова на уређењу до 
грађевинске парцеле означене као к.ч.бр. 
1522/3 (нови премјер) што одговара к.ч. бр. 

200/1 (стари премјер) КО Станић Ријека – ра-
дови на водоводу“ путем отвореног поступка 
јавне набавке.

Члан 2.

Укупна процијењена вриједност набавке 
без урачунатог  ПДВ-а износи 33.503,00 КМ 
(словима: тридесеттрихиљадепетстотрикон-
вертибилнемарке).

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, те ће се поступак јавне набавке  
провести у складу са Законом о јавним набав-
кама БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој 
бр. 05-269/21 од 10.8.2021.  

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 је предложена одгова-
рајућа врста поступка јавне набавке.
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На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

  РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06-404-1-311/21.  
Добој, 20. 8. 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 
просторно уређење Градске управе Добој бр. 
05-271/21 од 10.8.2021. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 
„Извођење радова на уређењу до 

грађевинске парцеле означене као 
к.ч.бр. 2968/1 (нови премјер) КО 

Добој – радови на водоводу“, путем 
отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на уређењу до грађе-
винске парцеле означене као к.ч.бр. 2968/1 
(нови премјер) КО Добој – радови на водово-
ду“, путем отвореног поступка јавне набавке.

Члан 2.

Укупна процијењена вриједност набавке 
без урачунатог  ПДВ-а износи 9.030,00 КМ 
(словима: деветхиљадатридесетконвертибил-
нихмарака).

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, те ће се поступак јавне набавке  

провести у складу са Законом о јавним набав-
кама БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој 
бр. 05-271/21 од 10.8.2021.  

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 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: 06-404-1-312/21.  
Добој, 20. 8. 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. 04/30-1-988/2021 од 23.8.2021.  
градоначелник, доноси
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ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Извођење радова на асфалтирању 
локалних путева у 8 повратничких 

мјесних заједница“, путем отвореног 
поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на асфалтирању ло-
калних путева у 8 повратничких мјесних зајед-
ница и то: Шеварлије, Чаире, Орашје, Сјенина, 
Грапска, Доња Махала, Чаршија и Крчевине“ 
путем отвореног поступка јавне набавке.

Члан 2.

Укупна процијењена вриједност набавке 
без урачунатог  ПДВ-а износи 218.000,00 КМ 
(словима: двјеста осамнаест хиљада конверти-
билних 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, 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. 04/30-1-988/2021 од 23.8.2021.

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 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: 06-404-1-319/21.  
Добој, 25. 8. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 88. став (1) и (2), 
Закона о јавним набавкама („Службени глас-
ник  БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву 
Одјељења за стратешко планирање, европске 
интеграције и локални економски развој Град-
ске управе Добој број 12-69-76/21 од 12.8.2021. 
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 
– „Набавка и уградња ИТ опреме у 
оквиру пројекта „Јачање улоге МЗ 
у БиХ“ за канцеларије изабраних 

мјесних заједница и опреме за 
Друштвени центар у Добоју“, путем 

конкурентског захтјева

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Набавка и и уградња ИТ опреме у 
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оквиру пројекта „Јачање улоге МЗ у БиХ“ за 
канцеларије изабраних мјесних заједница и 
опреме за Друштвени центар у Добоју“, путем 
конкурентског захтјева.

Члан 2.

Укупна процијењена вриједност набавке 
без урачунатог ПДВ-а износи 19.680,00 КМ 
(словима: деветнаест хиљада шесто осамдесет 
конвертибилних марака).

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

Заједнички пројекат Швајцарске и Шведске 
који проводи Развојни програм Уједињених 
нација (УНДП) у партнерству са Министар-
ством за људска права и избјеглице БиХ, Фе-
дералним министарством правде, Министар-
ством управе и локалне самоуправе Републике 
Српске, Владом Брчко Дистрикта и оба енти-
тетска савеза општина и градова. 

Члан 3.

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

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за стратешко планирање, европске интеграције 
и локални економски развој Градске управе 
Добој број 12-69-76/21 од 12.8.2021.

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 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: 06-404-1-320/21.  
Добој, 25. 8. 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. 04/30-1-992/2021 од 26.8.2021.  
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка 

набавке  – „Извођење радова на 
реконструкцији пословног објекта у 
Старом граду (к.ч.бр.4975 КО Добој) 
у ул. Краља Аледсандра у Добоју“, 

путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на реконструкцији 
пословног објекта у Старом граду (к.ч.бр.4975 
КО Добој) у ул. Краља Аледсандра у Добоју“ 
путем отвореног поступка јавне набавке.

Члан 2.

Укупна процијењена вриједност набавке 
без урачунатог  ПДВ-а износи 129.100,00 КМ 
(словима: стодвадесетдеветхиљадастоконвер-
тибилнихмарака).
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Средства за предметну набавку обезбијеђе-

на су у буџету Града за 2021. и теретиће буџет-
ску позицију 511 200, подекономски код 150 
034.

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. 04/30-1-992/2021 од 25.8.2021.

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 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: 06-404-1-325/21.  
Добој, 26. 8. 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. 04/30-1-1012/2021 од 31.8.2021.  
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Извођење радова на уређењу 
канцеларија у новој згради Градске 

управе у улици Цара Душана у 
Добоју“, путем отвореног поступка

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне на-

бавке – „Извођење радова на уређењу канце-
ларија у новој згради Градске управе у улици 
Цара Душана у Добоју“ путем отвореног по-
ступка јавне набавке.

Члан 2.
Укупна процијењена вриједност набавке 

без урачунатог  ПДВ-а износи 132.000,00 КМ 
(словима: сто тридесет двије хиљаде конвер-
тибилних марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2021. и теретиће буџет-
ску позицију 511 200, подекономски код 150 
034.

Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отворе-

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

Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.            

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Коми-

сија за јавне набавке.

Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 

за привреду и друштвене дјелатности Град-
ске управе Добој бр. 04/30-1-1012/2021 од 
31.8.2021.
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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: 06-404-1-331/21.  
Добој, 31. 8. 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 број 05-309/21 
од 30.8.2021. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне 

набавке – „Израда измјене дијела 
Регулационог плана „Центар“ 

Добој – ревизија, блок 10 Добој,  
израда измјене дијела Регулационог 

плана „Средњошколски центар 
– Усора“ Добој и израда измјене 

дијела Регулационог плана 
„Средњошколски центар – Усора“ 
Добој“, путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке:
 - ЛОТ 1 - „Израда измјене дијела Регулацио-

ног плана „Центар“ Добој – ревизија, блок 
10 Добој“

 - ЛОТ 2 – „Израда измјене дијела Регулацио-
ног плана „Средњошколски центар – Усора“ 
Добој“

 - ЛОТ 3 - „Израда измјене дијела Регулацио-
ног плана „Средњошколски центар – Усора“ 
Добој“, путем отвореног поступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи:
 - ЛОТ 1 – 1.000,00 КМ (словима: хиљаду кон-

вертибилних марака).
 - ЛОТ 2 – 1.200,00 КМ (словима: хиљаду 

двјесто конвертибилних марака).
 - ЛОТ 3 – 2.500,00 КМ (словима: двије хиља-

де петсто 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 
број 05-309/21 од 30.8.2021. и Пројектни зада-
ци.

Члан 7.

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

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

себно  се руководио чињеницом да је предмет-
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на набавка планирана у 2021., да су за предло-
жену набавку обезбијеђена средства у буџету 
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: 06-404-1-341/21.  
Добој, 7. 9. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59. а у вези са чланом 82. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 77. Статута Града Добој („Служ-
бени гласник Града Добој“ број 1/17), Градона-
челник Града Добој доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

идентификацију и процјену 
вриједности непокретности Града 

Добој

I

У Комисију за идентификацију и процјену 
вриједности непокретности Града Добој име-
нују се:

1. Никола Јеринић, предсједник

2. Верица Благојевић, члан

3. Нада Катанић, члан

4. Жана Суботић, члан и 

5. Нада Ђекић, члан

II

Задатак радног тијела из тачке I је да:

1) У периоду од дана пријема Рјешења, 
а најкасније до 01.12.2021. године, изврши 
идентификацију и процјену вриједности не-
покретности које се налазе на позицији нефи-
нансијске имовине у сталним средствима у 
припреми Града Добој. Предметну процјену, у 
форми одговарајућег општег акта упутити на 
разматрање надлежном органу Града за упра-
вљање имовином – Скупштини Града Добој, 
а затим на даље поступање у складу са проце-
дурама укњижбе.

2) У периоду од дана пријема Рјешења, 
а најкасније до 30.06.2022.године, 
изврши поступак идентификације и 
процјене вриједности неидентификованих 
непокретности Града Добој (станови, 
пословни простори, гараже и други објекти – 
зграде, куће). Предметну процјену, у форми 
одговарајућег општег акта упутити на разма-
трање надлежном органу Града за управљање 
имовином – Скупштини Града Добој, а затим 
на даље поступање у складу са процедурама 
укњижбе.

3) У периоду од дана пријема Рјешења, а 
најкасније до 31.12.2022.године, извршити 
идентификацију и процјену вриједности 
неидентификованог земљишта у власништву 
Града Добој. Предметну процјену, у форми 
одговарајућег општег акта упутити на 
разматрање надлежном органу Града за 
управљање имовином – Скупштини Града 
Добој, а затим на даље поступање у складу са 
процедурама укњижбе.

III

У сврху провођења завршних активности 
(процјена) које су предмет овог Рјешења, рад-
но тијело може тражити додатно ангажовање 
стручних лица.

У сврху ефикаснијег и бржег провођења ак-
тивности које су предмет овог Рјешења, радно 
тијело може тражити информације од надлеж-
них органа и организација које у дјелокругу 
рада имају вођење службених евиденција о 
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статусу непокретности које су предмет иден-
тификације.

Све потребне информације о начину и по-
ступку провођења активности које су пред-
мет овог Рјешења радно тијело може добити у 
Одјељењу за финансије.

IV

Ово Рјешење, због важности благовременог 
поступања по одредбама истог, ступа на снагу 

даном доношења, а биће објављено у „Служ-

беном гласнику Града Добој“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1629/21.  
Добој, 13. 8. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       

Борис Јеринић, с.р.

АКТИ СЕКРЕТАРА

Након сравњења са изворним текстом ут-
врђено је да је у Одлуци о давању сагласнос-
ти на умањење накнаде за ренту и уређење 
градског грађевинског земљишта у случају 
једнократне отплате остатка дуга, број 01-
013-305/21 од 10.08.2021. године, објављеном 
у Службеном гласнику Града Добој број 7/21, 
учињена штампарска грешка,    те на осно-
ву члана 161. Пословника о раду Скупштине 
Града Добој („Службени гласник Града До-
бој“:број: 1/17) в.д. Секретар Скупштине Гра-
да Добој одобрава:

И С П Р А В К У 
Г Р Е Ш К Е

У Одлуци о давању сагласности на умањење 
накнаде за ренту и уређење градског грађевин-

ског земљишта у случају једнократне отплате 
остатка дуга, број 01-013-305/21 од 10.08.2021. 
године, у члану 1. умјесто текста „ Одлуке о 
плаћању накнаде за природне погодности 
(рента) и накнаде за уређење грађевинског 
земљишта у ратама број 02-022-2038/19 од 
03.10.2017. године“, треба да стоји: „Одлуке 
о плаћању накнаде за природне погодности 
(рента) и накнаде за уређење грађевинског 
земљишта у ратама број 02-022-2038/17 од 
03.10.2017. године“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 01-013-382/21.  
Добој, 16. 9. 2021. год.

ВД СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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




