
На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 35. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 01/17) и члана 75. 
и 128. Пословника о раду Скупштине Града 
Добој („Службени гласник Града Добој“, број 
01/17), Скупштина Града Добој, на сједници 
одржаној дана 28.04.2022. године, донијела је

О Д Л У К У  
о ангажовању новчаних средстава 

I

Одобрава се ангажовање  новчаних сред-
става у износу од 48.000,00 КМ,  УДРУЖЕЊУ 
ГРАЂАНА „ЛИПОВЦИ“ ГОРЊА ПАКЛЕНИ-
ЦА, на име финансијске помоћи  за измирење 
пристиглих обавеза.

II

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, економски 
код 150 036 Текући грантови  организацијама и  
удружењима.

  III

Реализацију ове Одлуке извршиће се 
преносом средстава на жиро рачун број: 
5675412700001794  УДРУЖЕЊУ ГРАЂАНА 
„ЛИПОВЦИ“ ГОРЊА ПАКЛЕНИЦА

IV

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-168/22 
Добој, 28. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана члана 39. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 

ГРАДА ДОБОЈ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 4 16. мај 2022. 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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35. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ бр. 1/17), Скупштина Града До-
бој, на сједници одржаној дана 28.04.2022. го-
дине, донијела је

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге Одлуке о 

ангажовању новчаних средстава

I
Ставља се ван снаге Одлука о ангажовању 

новчаних средстава број: 01-013-209/18 од 
дана 30.04.2018. године.

II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана  објављивања  у „Службеном гласнику 
Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-169/22 
Добој, 28. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 35 став 1, члана 40. став 
1. и члана 52. став 3. Закона о уређењу прос-
тора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), чла-
на 39. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 
36/19 и 61/21) и члана 35. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
дана 28.04.2022. 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 7317-дио, 7316/1-дио, 7316/2, 
6692/3, 6688/3, 6688/4, 6688/1-дио, 7320-дио, 
7322/3-дио, 7321-дио, 7322/2-дио, 6693/5, 
6693/4-дио, 7248/1-дио, 7248/2-дио, 7247/9-
дио, 7247/3-дио, 7247/7-дио, 7247/2-дио, 
7323/2-дио, 6692/2-дио, све К.О. Добој, под-
ручје обухвата износи  2,70 ha.

III

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

IV

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

V

На подручју за које се врши израда Плана, 
на парцелама означеним као к.ч. број 7317-
дио, 7316/1-дио, 7316/2, 6692/3, 6688/3, 6688/4, 
6688/1-дио, 7320-дио, 7322/3-дио, 7321-дио, 
7322/2-дио, 6693/5, 6693/4-дио, 7248/1-дио, 
7248/2-дио, 7247/9-дио, 7247/3-дио, 7247/7-
дио, 7247/2-дио, 7323/2-дио, 6692/2-дио, све 
К.О. Добој, планира се стамбено-пословних 
објеката са колективним становањем.

За измјену Плана дефинишу се следеће 
смјернице:

 - План израдити у складу са одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13,106/16, 3/16 и 84/19), те другим 
прописима из посебних области релевант-
них за планирање и уређење простора (са-
обраћај, снабдијевање водом и енергијом, 
телекомуникације, заштита од природних 
непогода и техничких инцидената, заштита 
ваздуха, воде, тла, природних вриједности, 
културних добара, пољопривредног и шум-
ског земљишта и других елемената живот-
не средине и др.); 
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 - Приликом израде Плана потребно је водити 
рачуна о јавном интересу  и општим и 
посебним циљевима просторног развоја;

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

VI

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

VII

Средства за израду Плана обезбиједиће 
подносилац захтјева за израду плана. 

VIII

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

IX

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

О нацрту Плана обавиће се јавна расправа.

X

На основу резултата јавне расправе и за-
узетих ставова по приспјелим примједбама 
на нацрт Плана, носилац припреме утврђује 
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:01-013-170/22 
Добој, 28. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу 
простора и грађењу  ( „Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 35. Статута града 
Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 
1/17), Скупштина Града Добој, на сједници 
одржаној дана 28.04.2022. године, донијела је

О Д Л У К У 
о именовању Савјета за праћење 

измјене дијела  Регулационог плана 
„Средњошколски центар - Усора“ 

Добој

I

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

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

2) Нина Букејловић, дипл. инж. арх. – члан,
3) Радислав Мишић, дипл. инж. арх. – 

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

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

члан,
6) Наташа Марић, дипл. правник – члан.
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II

Савјет се именује за:
1. Измјену дијела Регулационог плана 

„Средњошколски центар - Усора“ Добој.

III

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.

IV

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-171/22 
Добој, 28. 4. 2022. 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) Скупштина Града Добој, 
на сједници одржаној дана 28.04.2022. године, 
донијела је

О Д Л У К У 
o измјени Одлуке о финансирању 

куповине паркинг карти за докторе 
специјалисте медицине запослене у 
ЈЗУ болница „Свети апостол Лука“ 
Добој и ЈЗУ „Дом здравља“ Добој

I

У Одлуци о финансирању куповине пар-
кинг карти за докторе специјалисте медици-
не запослене у ЈЗУ болница „Свети апостол 
Лука“ Добој и ЈЗУ „Дом здравља“ Добој, број 
01-013-497/21 од 28.12.2021. године, у наслову 
Одлуке као и у тачкама I и III ријеч „специја-
листe“ се брише.

II

Остале тачке из ове Одлуке остају непро-
мијењене.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-172/22 
Добој, 28. 4. 2022. 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, 36/19 и 61/21), 
члана 35. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број 1/17) и члана 128, 
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Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17), 
и одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 
преносу овлашћења ( „Службени гласник Гра-
да Добој“ број: 5/17) Скупштина Града Добој, 
на сједници одржаној дана 28.04.2022. године, 
донијела је

ОДЛУКУ 
о давању сагласности

I

Даје се сагласност ЈП „Дирекцији за из-
градњу и развој Града Добој“ да може ЈЗУ 
Болници „Свети Апостол Лука“ Добој дати на 
привремено коришћење просторије у објекту 
касарне „Војвода Радомир Путник“ у Добоју, 
које су смјештене на првом спрату, укупне 
површине 115 м2 а нумерисане су следећим 
бројевима,

С1-35, површине 27,5 м2
С1-45, површине 17,5 м2
С1-46, површине 17,5 м2
С1-47, површине 17,5 м2
С1-48, површине 17,5 м2
С1-49, површине 17,5 м2
за потребе одлагања личне заштитне оп-

реме из Службе за снабдијевање ЈЗУ Болни-
ца „Св. Апостол Лука“ Добој, у циљу реали-
зације закључка Владе Републике Српске , 
број: 04/1-012-2-703/22 од 10.03.2022. године 
( Обавјештење Министарства здравља и со-
цијалне заштите Републике Срске, број: 11/04-
505-40/22 од 15.03.2022.).

II

ЈЗУ Болница „Свети Апостол Лука“ Добој 
је дужна водити рачуна о наведеним просто-
ријама док постоји потреба за истим а по прес-
танку потребе за кориштењем истих вратити 
их ЈП „Дирекцији за изградњу и развој Града 
Добој“  у стању у каквом су и преузете.

III

ЈЗУ Болница „Свети Апостол Лука“ Добој 
се обавезује да води рачуна о смјештају и чу-

вању личне заштитне опреме и друге опреме 
из Службе за снабдијевање ЈЗУ Болница „Св. 
Апостол Лука“ Добој , сходно чему је и одго-
ворна за сваку насталу штету.

IV

Град Добој не сноси никакву одговорсност 
за евентуалну насталу штету .

V

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-173/22 
Добој, 28. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 95. 
Закона о средњем образовању и васпитању 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
74/08, 106/09, 104/11 ), члана 134. Закона о 
основном васпитању и образовању („Служ-
бени гласник Републике Српске“, бр. 44/17), 
чланова 7. и 8. Правилника о избору и раду 
школског одбора („Службени гласник Репу-
блике Српске“, бр. 7/09, 37/09 и 65/13) 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 28.04.2022. године, донијела је 

ОДЛУКУ 
о утврђивању приједлога за 
именовање у школске одборе

I

Под условима и на начин регулисан овом 
одлуком врши се приједлог лица за именовање 
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у школске одборe испред јединице локалне са-
муправе и то:

 - ЈУ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ДОБОЈ 
- Копрена Бојана,медицински техничар,                  
са пребивалиштем у Малој Буковици, 

 - ЈУ ОШ „СВЕТИ САВА“– Нада Ђекић, 
дипл. правник, са пребивалиштем у Под-
новљу,

 - ЈУ ОШ МУЗИЧКА ШКОЛА МАРКОС 
ПОРТУГАЛ ДОБОЈ – Далиборка Лукић, 
дипл. инжињер информатике, са пребива-
лишетем у Добоју.

II

Ова одлука се доставља Министарству 
просвјете и културе Републике Српске ради 
даљег поступања по истој те доношења рје-
шења о именовању у горе наведене школске 
одборе.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-174/22 
Добој, 28. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. и 82. став 2. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 
чланом 35. став 2. и 76. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17) 
и чланом 128. Пословника о раду Скупштине 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17), Скупштина Града Добој је, на сјед-
ници одржаној дана 28.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извода из 
записника са 11. редовне сједнице Скупштине 
Града Добој одржане 12.04.2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-175/22 
Добој, 28. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. и 82. став 2. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 
чланом 35. став 2. и 76. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17) 
и чланом 128. Пословника о раду Скупштине 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17), Скупштина Града Добој је, на сјед-
ници одржаној дана 28.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја приједло-
га Плана уписа ученика у први разред средњих 
школа на подручју Града Добој за школску 
2022/2023. годину.

(2) Саставни дио закључка чини План уписа 
ученика у први разред средњих школа на под-
ручју Града Добој за школску 2022/2023. годи-
ну.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-176/22 
Добој, 28. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. и 82. став 2. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 
чланом 35. став 2. и 76. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17) 
и чланом 128. Пословника о раду Скупштине 
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Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17), Скупштина Града Добој је, на сјед-
ници одржаној дана 28.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о реализацији програма уређења грађевинског 
земљишта за 2020. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о реализацији програма уређења грађевинског 
земљишта за 2020. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-177/22 
Добој, 28. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. и 82. став 2. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 
чланом 35. став 2. и 76. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17) 
и чланом 128. Пословника о раду Скупштине 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17), Скупштина Града Добој је, на сјед-
ници одржаној дана 28.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о реализацији програма уређења грађевинског 
земљишта за 2021. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о реализацији програма уређења грађевинског 
земљишта за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-178/22 
Добој, 28. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. и 82. став 2. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 
чланом 35. став 2. и 76. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17) 
и чланом 128. Пословника о раду Скупштине 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17), Скупштина Града Добој је, на сјед-
ници одржаној дана 28.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о утрошку средстава прикупљених од конце-
сионих накнада у 2021. години.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о утрошку средстава прикупљених од конце-
сионих накнада у 2021. години.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-179/22 
Добој, 28. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. и 82. став 2. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 
чланом 35. став 2. и 76. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17) 
и чланом 128. Пословника о раду Скупштине 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17), Скупштина Града Добој је, на сјед-
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ници одржаној дана 28.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Из-
вјештај о раду Јавне здравствене установе 
„Дом здравља“ Добој за 2021. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Јавне здравствене установе „Дом 
здравља“ Добој за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-180/22 
Добој, 28. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. и 82. став 2. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 
чланом 35. став 2. и 76. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17) 
и чланом 128. Пословника о раду Скупштине 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17), Скупштина Града Добој је, на сјед-
ници одржаној дана 28.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о раду Правобранилаштва Републике Српске – 
Сједиште замјеника правобраниоца Добој за 
период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Правобранилаштва Републике Српске 
– Сједиште замјеника правобраниоца Добој за 
период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-181/22 
Добој, 28. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. и 82. став 2. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 
чланом 35. став 2. и 76. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17) 
и чланом 128. Пословника о раду Скупштине 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17), Скупштина Града Добој је, на сјед-
ници одржаној дана 28.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Инфор-
мацију о предузетим мјерама Града Добој на 
заштити имовине и грађана од поплава.

(2) Саставни дио овог Закључка чини Ин-
формација из тачке 1. овог Закључка

(3) Скупштина Града Добој подржава став 
струке и надлежних контролних органа (Глав-
на Служба за ревизију јавног сектора) да је за 
рјешавање проблема управљања превенцијом 
од поплава потребан и једино могућ једин-
ствен и свеобухватан приступ свих надлежних 
органа и организација од највишег ка најни-
жем нивоу власти.

(4) Скупштина Града Добој тражи да се те-
риторија Града уврсти у пројекат свеобухват-
ног рјешавања заштите слива ријеке Босне, из 
разлога што се парцијалном заштитом Града 
Добој од поплава (без цјелокупног слива), не 
би могла ријешити заштита од поплава у пот-
пуности.
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(5) Овај Закључак ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-182/22 
Добој, 28. 4. 2022. 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, 36/19 и 61/21), 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 је, на сједници одржа-
ној дана 28.04.2022. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Инфор-
мацију о мирном окупљању грађана испред 
Окружног јавног тужилаштва у Добоју.

(2) Саставни дио овог Закључка чини Ин-
формација из тачке 1. овог Закључка

(3) Од Окружног јавног тужилаштва у До-
боју тражи се да се изјасне да ли су сви грађа-
ни, политичке партије и удружења грађана 
једнаки пред законом, да ли је основни по-
стулат демократија слободе говора, мишљења 
и јавног окупљања једнака за све или је иста 
резервисана само за поједине субјекте које 
одређује Окружно јавно тужилаштво у Добоју.

(4) Скупштина Града Добоја тражи наведено 
изјашњење како би исто доставила Удружењу 
грађана „Правда за Добој“, а које се обратило 
Скупштини са захтјевом за информацију.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-183/22 
Добој, 28. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. и 82. став 2. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 
чланом 35. став 2. и 76. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17) 
и чланом 128. Пословника о раду Скупштине 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17), Скупштина Града Добој је, на на-
ставку сједнице одржаној дана 13.05.2022. го-
дине, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја нацрт 
Одлуке о усвајању ребаланса буџета Града 
Добој за 2022. годину, суштински и формално 
технички је прихватљив за даљу скупштинску 
процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за финансије да 
сумира приједлоге и сугестије и припреми 
приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета 
Града Добој за 2022. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-194/22 
Добој, 13. 5. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. и 82. став 2. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), 
чланом 35. став 2. и 76. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17) 
и чланом 128. Пословника о раду Скупштине 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број: 1/17), Скупштина Града Добој је, на на-
ставку сједнице одржаној дана 13.05.2022. го-
дине, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја нацрт 
Одлуке о извршењу ребаланса буџета Града 
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Добој за 2022. годину, суштински и формално 
технички је прихватљив за даљу скупштинску 
процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за финансије да 
сумира приједлоге и сугестије и припреми 
приједлог Одлуке о извршењу ребаланса буџе-
та Града Добој за 2022. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-195/22 
Добој, 13. 5. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33.  За-
кона о локалној самоуправи („Службени глас-
ник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 
61/21), а у вези са чланом 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 чла-
на 128. Пословника Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17),  
Скупштина Града Добој је, на сједници одржа-
ној 12.04.2022. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности 

директора Центра за социјални рад 
Добој

(1) Вукосава Софренић, разрјешава се вр-
шиоца дужности директора Центра за социјал-
ни рад Добој, са даном 16.02.2022. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е

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, 36/19 и 61/21) и члана 49. став 1. тачка 
4. Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17). 
Дана 14.02.2022. године, Вукосава Софренић 
је поднијела Комисији за избор и именовање 
Скупштине Града Добој писмену оставку на 
функцију вршиоца дужности директора Цен-
тра за социјални рад Добој са захтјевом за 
разрјешење и престанак радног односа на дан 
16.02.2022.године, због избора и именовања на 
функкцију директора ЈУ Народна библиотека 
Добој. 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:01-013-158/22 
Добој, 12. 4. 2022. 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, 36/19 и 61/21), 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 
1. тачка 21. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број: 1/17) и члана 128. 
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), 
Скупштина Града Добој је, на сједници одржа-
ној 12.04.2022. године, донијела је 



Број 4 Страна  11С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности 

секретара Скупштине Града Добој

(1) Велибор Јеринић, разрјешава се са мјес-
та вршиоца дужности секретара Скупштине 
Града Добој, због истека времена на које је 
именован, са даном 12.04.2022. године.

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

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

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

55. и чланом 56.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21) и  члана 49. 
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), 
Скупштина Града Добој одлучила је као у дис-
позитиву. Велибор Јеринић, разрјешава се са 
мјеста вршиоца дужности секретара Скупшти-
не Града Добој, због истека времена на које је 
именован, са даном 12.04.2022. 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:01-013-159/22 
Добој, 12. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 33.  За-
кона о локалној („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), а у 
вези са чланом 18. став 2.  Закона о систему 
јавних служби (“Службени гласник Републи-
ке Српске“, број: 68/07, 109/12, 44/16) чла-
на 35. став 2. тачка 33. Статута Града Добој 
(“Службени гласник Града Добој 1/17)  и чла-

на 128. Пословника Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17),  
Скупштина Града Добој је, на сједници одржа-
ној 12.04.2022. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности 

директора Центра за социјални рад 
Добој

(1) Ведран Митровић, именује се за вршио-
ца дужности директора Центра за социјални 
рад Добој, са даном 13.04.2022. 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 даном доно-
шења, а биће објављено у „Службеном   глас-
нику Града Добој“.

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 18. став 2. Закона о систему 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, 36/19 и 61/21) и члана 49. став 1. тачка 
4. Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), 
Ведран Митровић, дипл.правник., има потреб-
но радно искуство, положен стручни испит за 
рад у органима управе, испуњава све опште 
и посебне услове радног мјеста, 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:01-013-160/22 
Добој, 12. 4. 2022. 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, 36/19 и 61/21),  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 
1. тачка 21. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број: 1/17) и члана 128. 
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), 
Скупштина Града Добој је, на сједници одржа-
ној 12.04.2022. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању секретара Скупштине 

Града Добој

(1) Велибор Јеринић, именује се за се-
кретара Скупштине Града Добој, са даном 
13.04.2022. 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), а на основу 
проведене конкурсне процеудру, записника и 
извјештаја са утврђеном  ранг листом канди-
дата достављених од стране Комисије за из-
бор и именовање секретара Скупштине Града 
Добој по Јавном конкурсу број: 01-013-58/22 
од 13.01.2022.године, који је објављен дана  
03.02.2022. године у Гласу Српске и Службе-
ном гласнику Републике Српске, број: 12/22  од  
дана 14.02.2022. године, предлаже именовање 
секретара Скупштине Града Добој: Велибор 
Јеринић. Завршио Правни факултет на Слобо-
мир П Универзитету у Бијељини, има потреб-

но радно искуство, положен стручни испит за 
рад у органима управе, испуњава све опште и 
посебне услове радног мјеста. У складу са на-
пријед наведеним законом, Скупштина Града 
Добој је поступајући по добијеном приједлогу 
одлучила као у диспозитиву.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-161/22 
Добој, 12. 4. 2022. 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, 36/19 и 61/21), члана 16. Закона 
о систему јавних служби  (“Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), чла-
на 35. став 2. тачка 33. Статута Града Добој 
(“Службени гласник Града Добој 1/17)  и чла-
на 128. Пословника Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
28.04.2022. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу привременог члана 
Управног одбора Јавне установе 

„Центар за дневно збрињавање дјеце 
и омладине“ Добој

(1) Разрјешава се привремени члана Уп-
равног одбора Јавне установе „Центар за днев-
но збрињавање дјеце и омладине“ Добој

- Николина Лазић, привремени члан
(2) Права и обавезе Управног одбора ре-

гулисана су Законом о систему јавних служби 
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(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07 и 109/12) и Статутом Установе.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-184/22 
Добој, 28. 4. 2022. 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, 36/19 и 61/21), члана 16. Закона 
о систему јавних служби  (“Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), чла-
на 35. став 2. тачка 33. Статута Града Добој 
(“Службени гласник Града Добој 1/17)  и чла-
на 128. Пословника Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
28.04.2022. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу привременог члана 
Управног одбора Јавне установе 

„Спортско – рекреациони центар 
Преслица“ Добој

(1) Разрјешава се привремени члана Уп-
равног одбора Јавне установе „Спортско – ре-
креациони центар Преслица“ Добој

- Биљана Ђукић, привремени члан
(2) Права и обавезе Управног одбора ре-

гулисана су Законом о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07 и 109/12) и Статутом Установе.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-185/22 
Добој, 28. 4. 2022. 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, 36/19 и 61/21), члана 16. Закона 
о систему јавних служби  (“Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), чла-
на 35. став 2. тачка 33. Статута Града Добој 
(“Службени гласник Града Добој 1/17)  и чла-
на 128. Пословника Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
28.04.2022. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу привременог члана 

Надзорног одбора Јавног предузећа 
Регионална депонија Добој д.о.о.

(1) Разрјешава се привремени члана Над-
зорног одбора Јавног предузећа Регионална 
депонија Добој д.о.о.

- Станислав Накић, привремени члан
(2) Права и обавезе Надзорног одбора ре-

гулисана су Законом о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07 и 109/12) и Статутом Установе.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-186/22 
Добој, 28. 4. 2022. 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, 36/19 и 61/21), 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 
1. тачка 21. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број: 1/17) и члана 128. 
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), 
Скупштина Града Добој је, на сједници одржа-
ној 28.04.2022. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца  

дужности начелника Службе 
за нормативно правна питања,  

прописе  и управљање градским 
некретнинама

(1) Жана Никић, разрјешава се са мјеста вр-
шиоца дужности начелника Службе за норма-
тивно правна питања,  прописе и управљање 
градским некретнинама, због истека времена 
на које је именована, са даном 28.04.2022. го-
дине.

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

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

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

55. и чланом 56.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21) и  члана 49. 
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), 
Скупштина Града Добој одлучила је као у дис-
позитиву. Жана Никић, разрјешава се са мјеста 
вршиоца дужности начелника Службе за нор-
мативно правна питања, прописе и управљање 
градским некретнинама, због истека времена 
на које је именована, са даном 28.04.2022. го-
дине.

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:01-013-187/22 
Добој, 28. 4. 2022. 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, 36/19 и 61/21), члана 16. Закона 
о систему јавних служби  (“Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), чла-
на 35. став 2. тачка 33. Статута Града Добој 
(“Службени гласник Града Добој 1/17)  и чла-
на 128. Пословника Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
28.04.2022. године, донијела је

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

„Центар за дневно збрињавање дјеце 
и омладине“ Добој

(1) Именује се привремени члана Управног 
одбора Јавне установе „Центар за дневно 
збрињавање дјеце и омладине“ Добој
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- Младен Кнежевић, привремени члан
(2) Права и обавезе Управног одбора ре-

гулисана су Законом о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07 и 109/12) и Статутом Установе.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-188/22 
Добој, 28. 4. 2022. 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, 36/19 и 61/21), члана 16. Закона 
о систему јавних служби  (“Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), чла-
на 35. став 2. тачка 33. Статута Града Добој 
(“Службени гласник Града Добој 1/17)  и чла-
на 128. Пословника Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
28.04.2022. године, донијела је

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

„Спортско – рекреациони центар 
Преслица“ Добој

(1) Именује се привремени члана Управног 
одбора Јавне установе „Спортско – рекреацио-
ни центар Преслица“ Добој

- Мира Дуроњић, привремени члан
(2) Права и обавезе Управног одбора ре-

гулисана су Законом о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07 и 109/12) и Статутом Установе.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-189/22 
Добој, 28. 4. 2022. 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, 36/19 и 61/21), члана 16. Закона 
о систему јавних служби  (“Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), чла-
на 35. став 2. тачка 33. Статута Града Добој 
(“Службени гласник Града Добој 1/17)  и чла-
на 128. Пословника Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
28.04.2022. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању привременог члана 

Надзорног одбора Јавног предузећа 
Регионална депонија Добој д.о.о.

(1) Именује се привремени члана Надзор-
ног одбора Јавног предузећа Регионална депо-
нија Добој д.о.о.

- Синиша Митровић, привремени члан
(2) Права и обавезе Надзорног одбора ре-

гулисана су Законом о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07 и 109/12) и Статутом Установе.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-190/22 
Добој, 28. 4. 2022. 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, 36/19 и 61/21),  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 
1. тачка 21. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број: 1/17) и члана 128. 
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број: 1/17), 
Скупштина Града Добој је, на сједници одржа-
ној 12.04.2022. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању начелника Службе 
за нормативно правна питања,  

прописе  и управљање градским 
некретнинама

(1) Жана Никић, именује се за начелника 
Службе за нормативно правна питања,  про-
писе  и управљање градским некретнинама, са 
даном 29.04.2022. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 50. а у вези са чланом 
54. и чланом 55.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и  члана 49. Пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број: 1/17), а на основу 
проведене конкурсне процеудру, записника и 
извјештаја са утврђеном  ранг листом канди-
дата достављених од стране Комисија за избор 
и именовање Начелника Служба за норма-
тивно правна питања,  прописе  и управљање 
градским некретнинама, а по Јавном конкурсу 
број: 02-120-22/22 од 22.02.2022.године, који 
је објављен дана 04.03.2022. године и Службе-
ном гласнику Републике Српске, број: 25/22 од 
дана 24.03.2022. године, предлаже именовање 
начелника Службе за нормативно правна пи-
тања,  прописе  и управљање градским некрет-
нинама: Жана Никић, дипл.правник. Заврши-
ла Правни факултет на Универзитету у Бања 
Луци, положен правосудни  испит, рјешење о 
ослобађању од полагања стручног испита за 
рад у органима управе, има потребно радно 
искуство.

 У складу са напријед наведеним законом, 
Скупштина Града Добој је поступајући по до-
бијеном приједлогу одлучила као у диспозити-
ву.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-191/22 
Добој, 28. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.
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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

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 просторно уређење Градске упра-
ве Добој број 05-113/22 од 29.3.2022. градона-
челник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 

– „Извођење радова на уклањању 
објеката у 2022. на подручју града 

Добоја“, путем конкурентског 
захтјева

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на уклањању обје-
ката у 2022. на подручју града Добоја“ путем 
конкурентског захтјева.

Члан 2.

Укупна процијењена вриједност набавке 
без урачунатог ПДВ-а износи 30.000,00 КМ 
(тридесет хиљада конвертибилних марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2022. и теретиће буџет-
ску позицију 412 800. 

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 просторно уређење Градске управе До-
бој број 05-113/22 од 29.3.2022. и Предмјер и 
предрачун радова за уклањање објеката.

Члан 7.

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

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

себно  се руководио чињеницом да је предмет-
на набавка планирана Планом јавних набавки 
у 2022., да су за предложену набавку обез-
бијеђена средства  у буџету Града, да је реално 
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процијењена вриједност набавке на тржишту, 
те 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: 06-404-1-137/22.  
Добој, 1. 4. 2022. 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. 
05-146/22 од 19.4.2022.  градоначелник, доно-
си

ОДЛУКУ 
о покретању поступка 

набавке  – „Извођење радова на 
инфраструктурном опремању до 

грађевинске парцеле означене као 
к.ч.бр. 6705/1 (нови премјер) КО 

Добој за СПО „Центар 7“ у Ул. Цара 
Душана у Добоју (реконструкција 

топлотне подстанице, водовод и 
канализација и електро радови)“, 
путем отвореног поступка јавне 

набавке

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке – „Извођење радова на инфраструк-
турном опремању до грађевинске парцеле оз-
начене као к.ч.бр. 6705/1 (нови премјер) КО 
Добој за СПО „Центар 7“ у Ул. Цара Душана 
у Добоју (реконструкција топлотне подстани-
це (ЛОТ 1), водовод и канализација (ЛОT 2) 
и електро радови (ЛОТ 3)“, путем отвореног 
поступка јавне набавке.

Члан 2.

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

 - ЛОТ 1 – 48.164,00 КМ (словима: четрдесет 
осам хиљада сто шездесет четири конвер-
тибилне марке).

 - ЛОТ 2 – 27.319,00 КМ (словима: двадесет 
седам хиљада тристo деветнаест конверти-
билних марака).

 - ЛОТ 3 – 48.047,00 КМ (словима: четрдесет 
осам хиљада четрдесет седам конвертибил-
них марака).
Средства за предметну набавку обезбијеђе-

на су у буџету Града за 2022. 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 упра-
ве Добој бр. 05-146/22 од 19.4.2022,  Предмјер 
и предрачун радова.

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 je предло-
жена набавка планирана, да су за предложену 
набавку обезбијеђена средства  у буџету Града, 
да је реално процијењена вриједност набавке 
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на тржишту, те је предложена одговарајућа вр-
ста поступка јавне набавке.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06-404-1-164/22.  
Добој, 28. 4. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 18. став (1), члана 90. За-
кона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ бр. 39/14),  Правилника о поступку ди-
ректног споразума („Службени гласник БиХ“ 
бр. 90/14), Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник Града Добој“ 
бр. 2/15), а  поступајући по Захтјеву Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој бр. 04/30-1-447/22  од 21.4.2022.  
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 

„Услуге израде Пројектног задатка 
за новелацију Пројекта „Идејно 

рјешење дугорочног снабдијевања 
водом становништва и индустрије 
града Добој“,      путем директног 

споразума

 Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Услуге израде Пројектног задатка за 
новелацију Пројекта „Идејно рјешење дуго-
рочног снабдијевања водом становништва и 
индустрије града Добој“ путем поступка ди-
ректног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 1.170,00 КМ (словима: 

хиљаду сто седамдесет конвертибилних мара-
ка) без ПДВ-а.

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја  и теретиће буџет-
ску позицију 412 500, подекономски код 150 
009.

Члан 3.

Јавна набавка  провести ће се путем директ-
ног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој бр. 04/30-1-447/22  од 21.4.2022. 
и Понуде.

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: 06-404-1-168/22.  
Добој, 29. 4. 2022. 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. 04/30-1-433/2022 од 19.4.2022.  
градоначелник, доноси
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ОДЛУКУ 

о покретању поступка набавке  – 
„Извођење радова на санацији 

ударних рупа, неравнина на 
коловозу, банкина и канала на 

локалном путу у МЗ Придјел Горњи 
– Околишта“, путем отвореног 

поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на санацији ударних 
рупа, неравнина на коловозу, банкина и канала 
на локалном путу у МЗ Придјел Горњи – Око-
лишта“,  путем отвореног поступка јавне на-
бавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 56.102,00 КМ (словима: 
педесет шест хиљада сто двије конвертибилне 
марке).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2022. и теретиће буџет-
ску позицију 412 500, подекономски код 150 
008.

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. 04/30-1-433/2022 од 19.4.2022.  
и Предмјер и предрачун радова.

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 

руководио се чињеницом да је предметна на-
бавка планирана Планом јавних набавки у 
2022., да су за предложену набавку обезбијеђе-
на средства  у буџету Града, да је реално про-
цијењена вриједност набавке на тржишту, те 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: 06-404-1-171/22.  
Добој, 3. 5. 2022. 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 Кабинета градоначелника 
Градске управе Добој број 02-022-1-951/22 од 
28.4.2022. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне 

набавке – „Медијско праћење 
градоначелника, представника 

Градске управе Добој и промоција 
локалне заједнице“, путем отвореног 

поступка

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке – „Медијско праћење градоначелника, 
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представника Градске управе Добој и промо-
ција локалне заједнице“ путем отвореног по-
ступка набавке.

Члан 2.

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

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 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 
02-022-1-951/22 од 28.4.2022., те опис пре-
дметних услуга.

Члан 7.

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

О б р а з л о ж е њ е

При доношењу Одлуке Уговорни орган  по-
себно  се руководио чињеницом да је предмет-
на набавка планирана Планом јавних набавки 
за 2022., да су за предложену набавку обез-
бијеђена средства у буџету Града, да је реално 

процијењена вриједност набавке на тржишту, 
те  предложена одговарајућа врста поступка 
јавне набавке.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06-404-1-172/22.  
Добој, 3. 5. 2022. 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 
финансије Градске управе Добој бр. 06/403-
207/22 од 20.4.2022.  градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Набавка и уградња опреме за 
потребе ЈПУ „Мајке Југовић“ у 

Добоју“, путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Набавка и уградња опреме за потребе 
ЈПУ „Мајке Југовић“ у Добоју“, путем отворе-
ног поступка јавне набавке.

Члан 2.

Укупна процијењена вриједност набавке 
без урачунатог  ПДВ-а износи 22.600,00 КМ 
(словима: двадесет двије хиљаде шесто кон-
вертибилних марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2022. и теретиће буџет-
ску позицију 511 300. 
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Члан 3.

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

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за финансије Градске управе Добој бр. 06/403-
207/22 од 20.4.2022., те Спецификација робе. 

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: 06-404-1-173/22.  
Добој, 3. 5. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1.), члана 17. став 
(1) и члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за 

финансије Градске управе Добој број 06/403-
228/22. од 03.05.2022. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке 
- „Краткорочно кредитно задужење 

Градске управе Добој у износу од 
1.850.000,00 КМ“, путем отвореног 

поступка јавне набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање поступка јавне 
набавке - „Краткорочно кредитно задужење 
Градске управе Добој у износу од 1.850.000,00 
КМ“ путем отвореног поступка јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи  34.250,00 КМ. (словима: 
тридесет четири хиљаде двјесто педесет кон-
вертибилних марака).

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

Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем отво-
реног поступка јавне набавке  у складу са За-
коном 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 градона-
челнику Одјељења за финансије Градске упра-
ве Добој бр. 06/403-228/22 од 03.05.2022., опис 
услуга, те Сагласност бр. 06.04/400-391-1/22 
од 21.4.2022. издата од стране Министарства 
финансија Републике Српске.
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Члан 7.

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

О б р а з л о ж е њ е

При доношењу ове одлуке уговорни орган  
руководио се чињеницом  да је предметна на-
бавка планирана Другом измјеном и допуном 
Плана јавних набавки за 2022., да је реално 
процијењена вриједност набавке, да су обез-
бијеђена средства за исплату, те предложена 
одговарајућа врста поступка. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-404-1-182/22.  
Добој, 5. 5. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1.), члана 17. став 
(1) и члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 
39/14), а поступајући по Захтјеву Одјељења за 
финансије Градске управе Добој број 06/403-
229/22. од 03.05.2022. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке 

- „Дугорочно кредитно задужење 
Градске управе Добој у износу од 

9.000.000,00 КМ“, путем отвореног 
поступка јавне набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање поступка јавне на-
бавке - „Дугорочно кредитно задужење Град-
ске управе Добој у износу од 9.000.000,00 КМ“ 
путем отвореног поступка јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи  2.781.800,00 КМ. (сло-
вима: два милиона седамсто осамдесет једна 
хиљада осамсто конвертибилних марака).

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

Члан 3.

Јавна набавка спровести ће се путем отво-
реног поступка јавне набавке са међународном 
објавом у складу са Законом о јавним набавка-
ма 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 градона-
челнику Одјељења за финансије Градске упра-
ве Добој бр. 06/403-229/22 од 03.05.2022., опис 
услуга, те Сагласност бр. 06.04/400-392-1/22 
од 21.4.2022. издата од стране Министарства 
финансија Републике Српске.

Члан 7.

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

О б р а з л о ж е њ е

При доношењу ове одлуке уговорни орган  
руководио се чињеницом  да је предметна на-
бавка планирана Другом измјеном и допуном 
Плана јавних набавки за 2022., да је реално 
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процијењена вриједност набавке, да су обез-
бијеђена средства за исплату, те предложена 
одговарајућа врста поступка. 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 0-404-1-183/22.  
Добој, 5. 5. 2022. 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. 04/30-1-455/2022 од 27.4.2022.  
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Извођење радова на ограђивању и 
вањском уређењу парцеле за потребе 

ЈПУ „ Мајке Југовић“ у Добоју“, 
путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на ограђивању и 
вањском уређењу парцеле за потребе ЈПУ „ 
Мајке Југовић“ у Добоју“,  путем отвореног 
поступка јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 34.500,00 КМ (словима: 
тридесет четири хиљаде петсто конвертибил-
них марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2022. 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. 04/30-1-455/2022 од 27.4.2022.  
и Предмјер и предрачун радова.

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 

руководио се чињеницом да је предметна на-
бавка планирана Планом јавних набавки у 
2022., да су за предложену набавку обезбијеђе-
на средства  у буџету Града, да је реално про-
цијењена вриједност набавке на тржишту, те 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: 06-404-1-188/22.  
Добој, 6. 5. 2022. 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-
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ректног споразума („Службени гласник БиХ“ 
бр. 90/14), Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник Града Добој“ 
бр. 2/15), а  поступајући по Захтјеву Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој бр. 04/30-1-456/22  од 27.4.2022.  
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 

– „Услуге израде техничке 
документације – елабората 

енергетске ефикасности за изведено 
стање објекта 134 стамбене јединице 

у насељу Баре у Добоју“, путем 
директног споразума

 Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне на-

бавке – „Услуге израде техничке документа-
ције – елабората енергетске ефикасности за 
изведено стање објекта 134 стамбене јединице 
у насељу Баре у Добоју“ путем поступка ди-
ректног споразума.

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 Добоја  и теретиће буџет-
ску позицију 511 100, подекономски код 150 
033.

Члан 3.
Јавна набавка  провести ће се путем директ-

ног споразума.
Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој бр. 04/30-1-456/22  од 27.4.2022., 
Пројектни задатак и Понуде.

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: 06-404-1-189/22.  
Добој, 6. 5. 2022. 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 просторно уређење Градске управе Добој 
бр. 05-168/22  од 04.5.2022.  градоначелник, 
доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 
„Израда Стручног мишљења за 
изградњу објеката за смјештај и 

обуку јединица за потребе МУП-а 
на КО Присаде, Путниково Брдо и 
Стручног мишљења за изградњу 

објекта казнено-поправног 
завода са пратећим садржајем и 

организовањем простора за редовну 
употребу на локацији Путниково 

Брдо – стрелиште“, путем директног 
споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Израда Стручног мишљења за из-
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градњу објеката за смјештај и обуку јединица 
за потребе МУП-а на КО Присаде, Путниково 
Брдо и Стручног мишљења за изградњу објек-
та казнено-поправног завода са пратећим садр-
жајем и организовањем простора за редовну 
употребу на локацији Путниково Брдо – стре-
лиште“ путем поступка директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 5.890,00 КМ (словима: 
пет хиљада осамсто деведесет конвертибил-
них марака) без ПДВ-а.

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

Члан 3.

Јавна набавка  провести ће се путем директ-
ног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев 
Oдјељења за просторно уређење Градске упра-
ве Добој бр. 05-168/22  од 04.5.2022., захтјеви 
за понуду и Понуде.

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: 06-404-1-190/22.  
Добој, 6. 5. 2022. 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 општу управу 
Градске управе Добој број 03-052-355/22 од 
20.4.2022. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне 

набавке – „Набавка канцеларијског 
материјала за потребе  Градске 

управе  Добој у 2022.“, путем 
отвореног поступка набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке – „Набавка канцеларијског материјала за 
потребе  Градске управе  Добој у 2022.“,  путем 
отвореног поступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 36.000,00 КМ (словима: 
тридесетшестхиљадаконвертибилнихмарака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града и теретиће буџетску пози-
цију 412 300.

Члан 3.

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

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за општу управу Градске управе Добој број 03-
052-355/22 од 20.4.2022. и спецификација.
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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 је предмат-
на набавка планирана у 2022., 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: 06-404-1-191/22.  
Добој, 6. 5. 2022. 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 просторно уређење Градске управе Добој 
бр. 05-177/22  од 06.5.2022.  градоначелник, 
доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 

„Израда измјене дијела Регулационог 
плана „Средњошколски центар – 

Усора“ Добој (локација Трудбеник)“, 
путем директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Израда измјене дијела Регулационог 
плана „Средњошколски центар – Усора“ Добој 

(локација Трудбеник)“,  путем поступка ди-
ректног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 5.890,00 КМ (словима: 
пет хиљада осамсто деведесет конвертибил-
них марака) без ПДВ-а.

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

Члан 3.

Јавна набавка  провести ће се путем директ-
ног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев 
Oдјељења за просторно уређење Градске уп-
раве Добој бр. 05-177/22  од 06.5.2022., Одлу-
ка о приступању измјени дијела Регулационог 
плана „Средњошколски центар – Усора“ Добој 
(локација Трудбеник), бр. 01-013-113/22 од 
12.4.2022., захтјеви за понуду и Понуде.

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: 06-404-1-200/22.  
Добој, 12. 5. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.
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На основу члана 18. став (1), члана 90. За-

кона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ бр. 39/14),  Правилника о поступку ди-
ректног споразума („Службени гласник БиХ“ 
бр. 90/14), Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник Града Добој“ 
бр. 2/15), а  поступајући по Захтјеву Одјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој 
бр. 05-176/22  од 06.5.2022.  градоначелник, 
доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 

– „Израда Плана парцелације за 
привредну зону „Велика Буковица“ 
Добој“, путем директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Израда Плана парцелације за прив-
редну зону „Велика Буковица“ Добој“ путем 
поступка директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 5.890,00 КМ (словима: 
пет хиљада осамсто деведесет конвертибил-
них марака) без ПДВ-а.

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

Члан 3.

Јавна набавка  провести ће се путем директ-
ног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој бр. 
05-176/22  од 06.5.2022., Одлука о приступању 
изради Плана парцелације за  привредну зону 
„Велика Буковица“ Добој бр. 01-013-115/22 од 
12.4.2022., захтјеви за понуду и Понуде.

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: 06-404-1-201/22.  
Добој, 12. 5. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 18. став (1), члана 90. За-
кона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ бр. 39/14),  Правилника о поступку ди-
ректног споразума („Службени гласник БиХ“ 
бр. 90/14), Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник Града Добој“ 
бр. 2/15), а  поступајући по Захтјеву Кабине-
та градоначелника Градске управе Добој бр. 
02-022-1-145/22 од 04.5.2022., градоначелник, 
доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 

„Услуге праћења медијских објава 
у штампаним, електронским и web 

медијима (прес клипинг) сваки 
радни дан“, путем директног 

споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Услуге праћења медијских објава у 
штампаним, електронским и web медијима 
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(прес клипинг) сваки радни дан“, путем по-
ступка директног споразума.

Члан 2.

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

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

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Кабине-
та градоначелника Градске управе Добој бр. 
02-022-1-145/22 од 04.5.2022., захтјеви Каби-
нета градоначелника за достављање понуда и 
Понуде.

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: 06-404-1-204/22.  
Добој, 13. 5. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59.  став 1.   алинеја 8.   За-
кона о локалној самоуправи (»Службени глас-
ник Републике Српске» број: 97/16, 36/19 и 
61/21 ),   Уредбе о категоријама,   звањима и 
условима за обављање послова службеника у 
јединицама локалне самоуправе ( „ Службени 
гласник РС „ број 10/17) и Уредбе о начели-
ма унутрашње оганизације и систематизације 
радних мјеста  у органима јединице локалне 
самоуправе(Службени гласник РС број:10/17 ) 
и члана 60 став 1.   алинеја 8.  Статута града 
Добој (»Службени гласник  града Добој» број: 
1/17), Градоначелник Града  Добој доноси :

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
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, ,  7 /18,  1/19 ,  4/19,  5/19,  
6/19 и 9/19, 11/19,  12/19,  3/20 и 4/20, 5/20, ,   
5/21 и 6/21,  7/21,  10/21) у даљем тексту: Пра-
вилник, извршене су измјене и допуне  и то у 
Поглављу II распоред послова и задатака-сис-
тематизација на следећи начин:

У члану 50 . Правилника - тачке 1.1. 
Одјељења за општу управу града Добој , у 
тачки 1.2.1.шеф Одсјека за општу управу у 
дијелу „посебни услови обављања“  иза рије-
чи„или факултет политичких наука додају се 
нове ријечи „ или други факултет друштвеног 
смјера“ .

У истом члану у тачки 1.3.6.послови умно-
жавање материјала ,у дијелу посебни услови 
за обављање иза ријечи „ средња стручна спре-
ма“ додају се нове ријечи „ III степен стручне 
спреме“,а ријечи „положен ватрогасни испит“ 
- бришу се.

Члан 2.
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У члану 54. Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности Града Добој мјења се 
тачка  5.2.8. послови мјесних заједница ,здрав-
ства,социјалне и дјечије заштите тако да гласи:

„5.2.8 .Самостални стручни сарадник за 
здравство, социјалну заштиту и рад са мјесним 
заједницама  

 -     израђује преднацрте, нацрте и приједлоге 
одлука, анализе, информације и извјештаје 
о раду из области здравствене, социјал-
не заштите и хуманитарне дјелатности за 
Скупштину и Градоначелника Града,

 - обавља све послове и задатке  који су ве-
зани  за праћење  економског, социјалног и 
културног  развоја мјесних заједница,

 - води управни поступак на основу разно-
врсних доказних предметима здравствене 
заштите неосигураних лица,

 - разматра и даје стручно мишљење на 
приједлоге одлука о проширивању права из 
области социјалне заштите, прописивању 
учешћа  грађана у трошковима одређе-
них услуга социјалног рада и здравствене 
заштите, прописивању критеријума мјери-
ла за утврђивање цијене услуга и утврђи-
вање цијена услуга у социјалним установа-
ма које оснива град, као и предлог програма 
социјалне заштите,

 - проводи поступак за утврђивање испуње-
ности услова за почетак рада и обављања 
дјелатности установа социјалне заштите 
које оснива град,

 - извршава коначна рјешења Центра за со-
цијални рад,

 - одређује подручје и мртвозорнике, прати 
рад мртвозорника и пуно извршавање про-
писа о утврђивању времена и узрока на-
стајања смрти,

 - организује сахране умрлих непознатих 
лица,

 - израђује извјештаје и информације и дос-
тавља их републичким и градским органи-
ма,

 - припрема извјештаје и анализе, те даје 
приједлоге за побољшање стања у области 
коју прати,

 - сарађује са невладиним организацијама,
 - обавља и друге послове и задатке које 
му повјери начелник одјељења или шеф 

одјска, а који су у вези са његовим дјело-
кругом рада. 

 - за свој рад одговоран је  шефу Одсјека и на-
челнику Одјељења.

Категорија службеника

пета категорија

Службено звање:    

Самостални стручни сарадник - трећег 
звање

Сложеност:

 - сложени послови којима се значајно утиче 
на остваривање циљева из дјелокруга рада 
Одсјека

Самосталност у раду:

 - ограничен степен самосталности 
повременим надзором и помоћи начелника 
Одјељења у рјешавању сложених стручних 
и других питања из дјелокруга  рада

Одговорност:

 - одговоран је за послове и одлуке којима се 
битно утиче на остваривање циљева рада 
Одсјека, одговоран је за економичност 
и ефикасност извршавања послова у 
Одсјеку, одговоран је за тачност података 
и информација и за стручну заснованост 
и реалност датих процјена и приједлога, 
као и за стручно и благовремено извршење 
задатака утврђених програмом рада и 
другим актима,

 - одговоран је за исправност и одржавање 
средстава рада, за свој рад одговоран је 
шефу Одсјека и начелнику Одјељења

Пословна комуникација:

 - контакти унутар и изван органа Града који-
ма је повремено потребно да се дјелотвор-
но пренесу информације које служе оства-
ривању циљева рада одсјека

Посебни услови радног мјеста:

 - Висока стручна спрема, у четверого-
дишwем трајању са завршенин  први ци-
клус са најмање остварених  240 ЕЦСТ бо-
дова, правног или другог друштвеног или 



Број 4 Страна  31С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
техничког смјера, најмање 1 година радног 
искуства на истим или сличним послови-
ма и задацима у траженом степену обра-
зовању, положен стручни испит положен 
стручни испит за рад у државним органима 
управе или лице које је у другима органима 
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, позна-
вање рада на рачунару.

Начин попуне: 

Објављивањем јавног конкурса

Број извршилаца: 

два (2)“ 
У истом члану 54. иза тачке 5.1.2. додају се 

се двије нове тачке 5.1.3. и 5.1.4. тако да гласе:
„5.1.3. Стручни савјетник за сарадњу са 

младима 

Опис послова радног мјеста:

 - сарађује са представницима  омладинских 
организација и другим међународним  и 
невладиним организацијама,

 - учествује у припрема  посјете   међународ-
них организација и институција  града До-
бој,

 - обавља све послове и задатке  који су веза-
ни  за праћење  имплементације омладин-
ске политике,

 - израђује преднацрте, нацрте и приједлоге 
одлука, анализе, информације и извјештаје 
из области омладинеке политике и сарадње 
са младима, 

 - идентификује  програме  и пројекте  рас-
писане  од стране  међународних организа-
ција,и подузима потребне радње за аплици-
рање и учествовање на истим, 

 - контактира са савјетима ученика, нефор-
малним групама младих, учествује у креи-
рању политика рада са младима, 

 - учествује у изради пројеката који се   кан-
дидују код међународних организација и 
донатора,

 - учествује у промовисању  угледа и имиџа 
града код  међународних организација  и 
институција

 - учествује у промовисању  «Wеб»   страни-
це  града Добој,

 - за свој рад одговоран је начелнику 
Одјељења

Категорија службеника

 - трећа категорија 
стручни савјетник

 Звање:

 -  не разврстава се 

Сложеност:

 - израда нормативних аката, те рјешавање 
сложених проблема и задатака,пружање 
савјета  и  стручне помоћи непосредном 
руководиоцу 

Самосталност у раду:

 - степен самосталности који подразумијева 
повремени надзор, те општа и посебна упу-
ства непосредног руководиоца 

Одговорност:

 - одговорност за правилну примјену методо-
логије рада, поступака и стручних техника, 
те спровођење општих аката .

Пословна комуникација:

 - стална комуникација унутар и изван органа 
Града у којој се дјелотворно преносе 
информације које служе остваривању 
циљева рада органа Града и Одјељења

Посебни услови за обављање:

 - Висока стручна спрема; VII/1 степен 
стручне спреме или завршен први циклус 
са најмање остварених  240 ЕЦСТ бодова, 
завршен правни, економски  или други фа-
култет друштвеног или техничког смјера, 
најмање три (3) године радног искуства у 
струци , положен стручни испит положен 
стручни испит за рад у државним органима 
управе или лице које је у другима органима 
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.
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Начин попуне:

 - Објављивањем јавног конкурса

Број извршилаца:

 - Један (1) “ 
Иза тачке 5.1.3. додаје се нова тачка 

5.1.4.тако да гласи :
„5.1.4. Стручни савјетник за дјечију 

заштиту и област предшколског васпитања и 
образовања  

Опис послова радног мјеста:

 - израђује преднацрте, нацрте и приједлоге 
одлука, анализе, информације и извјештаје 
о раду из области предшколског васпитања 
и дјечије заштите за Скупштину и Градона-
челника Града,

 - сарађује са представницима  васпитни и 
образовних  установа ,

 - учествује  у изради различитих програма у 
задовољавању развојних потреба дјеце,

 - израђује преднацрте, нацрте и приједлоге 
одлука, анализе, информације и извјештаје 
о раду из области дјечије заштите и предш-
колског васпитања и образовања, 

 - прати област дјечије  заштите ,
 - прати стање и предузима одређене мјере из 
области предшколског васпитања и образо-
вања,

 - припрема извјештаје и анализе, те даје 
приједлоге за побољшање стања у области 
коју прати,

 - даје стручна мишљења о преднацрти-
ма и нацртима закона и других прописа и 
општих аката из области

 - обавља и друге послове по налогу непо-
средног руководиоца, 

 - за свој рад одговоран је начелнику 
Одјељења

Категорија службеника

 - трећа категорија 
стручни савјетник

 Звање:

 -  не разврстава се 

Сложеност:

 - израда нормативних аката, те рјешавање 
сложених проблема и задатака,пружање 
савјета  и  стручне помоћи непосредном 
руководиоцу 

Самосталност у раду:

 - степен самосталности   који подразумије-
ва повремени надзор , те општа и посебна 
упуства непосредног руководиоца 

Одговорност:

 - одговорност за правилну примјену методо-
логије рада , поступака и стручних техника, 
те спровођење општих аката .

Пословна комуникација:

 - стална комуникација унутар и изван органа 
Града у којој се дјелотворно преносе 
информације које служе остваривању 
циљева рада органа Града и Одјељења

Посебни услови за обављање:

 - Висока  стручна спрема ; VII/1 степен 
стручне спреме или завршен први циклус 
са најмање остварених  240 ЕЦСТ бодова, 
завршен правни, педагошки, економски  
или други факултет друштвеног или 
техничког смјера, најмање три (3) 
године радног искуства у струци , 
положен стручни испит положен стручни 
испит за рад у државним органима управе 
или лице које је у другима органима 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.

Начин попуне:

 - Објављивањем јавног огласа

Број извршилаца:

 - Један (1) “ 

Члан 3.

У члану 64. Кабинета Градоначелника  
мјења се тачка 15.1.8. Савјетник за послове са-
радње са  младима тако гласи:
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„ 15.1.8. Савјетник за сарадњу са  дијаспором 

и хуманитарним организацијама

Опис послова :

 - сарадња са организацијама и појединици-
ма из дијаспоре и хуманитарним организа-
цијам,

 - континуирано информисање исељеника 
путем Wеб странице Града Добој, 

 - по овлаштењу  Градоначелника  предста-
вља град Добој на скуповима међународ-
ног   карактера  у земљи и иностранству

 - припрема, организује  и координира скупо-
ве и посјете  хуманитарних организација и 
институција град Добој,

 - прати, анализира и савјетује градоначелни-
ка о ставовима  и односима  хуманитарних 
организација и институција  према  разли-
читим нивоима  власти 

 - учествовање у програмима у подручју миг-
рација и развоја, 

 - учесвовање у програмима и пројектима 
дијаспоре,

 - подузимање потребних радњи за јачање 
веза Града Добоја и дијаспоре, и инвести-
рања дијаспоре у Град Добој, 

 - обављаи друге послове по налогу Градона-
челника и за свој рад одговара Градоначел-
нику

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 
информација, 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 Града 
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 се 
или ангажује на вријема  трајања мандата 
Градоначелника                

Посебни услови за обављање :                        

 - Висока стручна спрема, VII/1 степен струч-
не спреме или завршен први циклус студија 
са најмање остварених 240 ЕЦСТ бодова 
или одговарајућег студија који се вреднује 
са 180 ЕЦСТ бодова, факултет друштве-
ног, природног и техничког смјера, 3 годи-
не радног искуства на истим или сличним 
пословима, познавање рада на рачунару.

Број извршилаца :                                                

 - два / 2 /“
 У истом члану мјења се тачка 15.1.13. тако 

да гласи:
„ 15.1.13.  Самостални стручни сарадник за  

административно техничке послове

Опис послова радног мјеста:

 - води записнике на састанцима градоначел-
ника , формулише закључке и по потреби 
их доставља надлежним органима;

 - стара се о комплетирању и чувању доку-
ментације са састанака и донесених аката 
Градоначелника ;

 - води дјеловодник службене преписке Гра-
доначелника као и потребне послове и за-
датке архиве;

 - прикупља, сређује, евидентира и одлаже 
акте Градоначелника  води евиденцију при-
суства на раду службеника кабинета, води 
евиденцију издатих путних налога за служ-
бена путовања;

 - рукује печатом и одговара за његову пра-
вилну употребу;
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 - обавља и друге послове и задатке које му 
повјери претпостављени, а који су у вези са 
његовим дјелокругом рада

 - За свој рад одговоран је шефу Кабинета и 
Градоначелнику  

Категорија службеника:

 -  Пета категорија

Основно службено звање:              

 - Самостални стручни сарадник – трећег 
звања 

Сложеност:

 - сложени послови у којима се примјењују 
прописи, утврђени методи рада, поступци 
и стручне технике у оквиру дјелокруга рада

Самосталност у раду:

 - самосталност у раду ограничена је повре-
меним налозима, надзором и помоћи шефа 
Кабинета у рјешавању сложених стручних 
питања из дјелокруга рада

Одговорност:

 - одговоран је за правилну контролу и 
примјену закона и других прописа који 
уређују области из дјелокруга рада, као и 
за тачност пружених података,

 - одговара за законито, благовремено и ефи-
касно извршавање повјерених послова,

 - одговара за тачност и ажурност евиденција 
које успоставља и одржава,

 - одговоран је за правилну примјену метода 
рада,поступака и стручних техника,

 - за свој рад одговора шефу Кабинета

Посебни услови за обављање:    

 - Висока стручна спрема , у четверого-
дишwем трајању са завршенин  први ци-
клус са најмање остварених  240 ЕЦСТ бо-
дова, правног или другог друштвеног или 
техничког смјера, најмање 1 година радног 
искуства на истим или сличним послови-
ма и задацима у траженом степену обра-
зовању, положен стручни испит положен 
стручни испит за рад у државним органима 
управе или лице које је у другима органима 
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, позна-
вање рада на рачунару.

Начин попуне: 

 - Објављивањем јавног конкурса.

Број извршилац

 - један (1 )“
У истом члану  тачки 15.1.14. возач  у дије-

лу описа послова радног мјеста иза ријечи                    
„води прописане евиденције о кориштењу во-
зила“ додају се нове ријечи тако да гласе : 

„са возачима и руководиоцима задужених 
за службена возила свих организацииних је-
диница координира  у вођењу евиденција ко-
риштења службених возила за сваки службени 
аутомобил појединачно на мјесечној разини, 
води послове управљања возним парком при 
чему води и дневну евиденцију додјеле служ-
бених аутомобила и вожње корисника“ , у дије-
лу  „посебни услови обављања“   иза ријечи „ 
средња стручна спрема“, додају се нове ријечи 
„IV степен стручне спреме или положен спе-
цијалистички V степен“.

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06-404-1-687/22.  
Добој, 28. 4. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.
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На основу члана 72. став (2) Закона о заду-

живању, дугу и гаранцијама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
71/12, 52/14 и 114/17) и члана 60. Статута гра-
да Добоја („Службени гласник града Добоја“, 
број 1/17 ), градоначелник Добоја 21.04.2022. 
године, донио је

ИЗВЈЕШТАЈ 
о  стању дуга и гаранцијама града 

Добоја на дан 31.12.2021. године

(1) Стање дуга  града Добоја на дан 
31.12.2021. године износи укупно 48.305.125,88 
КМ (главница 42.055.296,90 КМ, камата 
6.144.039,34 КМ, трошкови сервисирања 
кредита 105.789,64 КМ), и то по основу 
следећих дугорочних обавеза:

1) Сврха задужења: Куповина станова, 
пословних простора и гаража, реконструкција 
и доградња музеја, рехабилитација пута 
Доња Палежница - Зелиња, реконструкција 
улице Краља Александра, радови на уређењу 
дограђевинске парцеле, реконс. магистралног 
вреловода у улици добојских бригада, изградња 
канализације у насељу Баре,  изградња 
градских саобраћајница,

- назив банке/добављача: Нова банка 
АД,  НЛБ банка, Наша банка, 
Комерцијална банка

- износ укупног задужења: 12.081.693,72 
КМ,

- повучена средства од кредита: 
10.000.000,00 КМ,

- период задужења: 10 година,
- отплаћени износ: 947.740,49  КМ,
- стање дуга: 11.133.953,23   КМ:

- главница: 9.588.683,45   КМ,
- камата: 1.545.269,78 КМ;

2) Сврха задужења: Финансирање 
капиталних инвестиција,

- назив банке/добављача: Уни кредит 
банка АД,  Бањалука ,

- износ укупног задужења: 3.941.082,17 
КМ,

- повучена средства од кредита: 
3.000.000,00 КМ,

- период задужења: 10 година,
- отплаћени износ: 136.800,00 КМ,

- стање дуга: 3.804.282,17 КМ:
- главница: 3.000.000,00 КМ,
- камата: 804.282,17 КМ;

3) Сврха задужења: Рефинансирање 
кредитних обавеза по кредитима у НЛБ 
Банци АД Бања Лука и Новој Банци АД Бања 
Лука и за куповину непокретности ( станова, 
пословних простора и гараже ),

- назив банке/добављача: Нова банка 
АД,  НЛБ банка, Уни кредит банка

- износ укупног задужења: 17.799.456,13  
КМ,

- повучена средства од кредита: 
15.000.000,00 КМ,

- период задужења: 10 година,
- отплаћени износ: 3.262.531,15  КМ,
- стање дуга: 14.536.924,98  КМ:

- главница: 12.628.119,65 КМ,
- камата: 1.908.805,33 КМ

4) Сврха задужења: Експропријација 
земљишта за израду колектора оборинских 
вода подручја Усора и пумпне станице Усора, 
експропријација земљишта корита ријеке 
Босне, изградња вреловода по Рег.плану 
Усора, изградња канализације по Рег.плану 
Усора, асфалтирање и реконструкција улица 
оштећених у поплави 2014. године ( Ул. Краља 
Твртка, Видовданска, Цара Душана )

- назив банке/добављача: Рајфајзен банка 
АД,  Сарајево,

- износ укупног задужења: 5.855.604,23 
КМ,

- повучена средства од кредита: 
5.000.000,00 КМ,

- период задужења: 10 година,
- отплаћени износ: 1.613.681,55  КМ,
- стање дуга: 4.241.922,68 КМ:

- главница: 3.742.636,66 КМ,
- камата: 499.286,02 КМ

5) Сврха задужења: Пројекат главног колек-
тора оборинских вода подручје Усора и пумп-
не станице Усора

- назив банке/добављача: НЛБ банка АД,  
Бања Лука,

- износ укупног задужења: 569.919,46 
КМ,

- повучена средства од кредита: 
500.000,00 КМ,

- период задужења: 10 година,
- отплаћени износ: 153.033,87  КМ,
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- стање дуга: 416.885,59  КМ:

- главница: 378.481,04 КМ,
- камата: 38.404,55  КМ

6) Кредитна средства у реализацији
- Сврха задужења: Санација 

и реконструкција локалне 
инфраструктуре оштећене услед 
поплаве по хитном пројекту опоравка 
од поплава одобрењем свјетске банке,

- назив банке/добављача: Влада РС – 
Министарство финансија,

- одобрена средства: 1.474.808,62 КМ, ( 
609.349,26 SDR ), 

- повучена средства од кредита: 
591.196,89 SDR, односно 1.430.874,22 
КМ,

- период задужења: 25 година, 
укључујући 5 година периода одгоде 
плаћања,

- каматна стопа: 1,25 % годишње,
- валута плаћања: КМ или Еуро, у 

еквивалентном износу SDR.
- Стање дуга: 1.639.734,74 КМ,

- Главница: 1.357.629,05 КМ,
- Камата: 176.316,05 КМ.

- Трошкови сервисирања кредита: 
105.789, 64 КМ.

За обрачун кориштен курс СДР на дан 
31.12.2021. године од 2,420301

7) Сврха задужења: Финансирање капитал-
них инвестиција

- назив банке/добављача: НЛБ банка АД,  
Бања Лука,

- износ укупног задужења: 4.568.600,55 
КМ,

- повучена средства од кредита: 
4.027.914,60КМ,

- период задужења: 10 година,
- отплаћени износ: 421.704,98  КМ,
- стање дуга: 4.146.895,57 КМ:

- главница: 3.798.078,68 КМ,
- камата: 348.816,89 КМ

8) Сврха задужења: Финансирање пренесе-
них обавеза из претходног периода и изградња 
спортске дворане

- назив банке/добављача: Комерцијална 
банка АД,  Бања Лука,

- износ укупног задужења: 4.610.837,72 
КМ,

- повучена средства од кредита: 

4.100.000,00 КМ,
- период задужења: 10 година,
- отплаћени износ: 833.870,67   КМ,
- стање дуга: 3.776.967,05  КМ:

- главница: 3.471.482,80 КМ,
- камата: 305.484,25  КМ

9) Сврха задужења: Финансирање капитал-
них инвестиција

- назив банке/добављача: Уни кредит 
банка, Нова банка,

- износ укупног задужења: 4.765.813,11 
КМ,

- повучена средства од кредита: 
4.000.000,00 КМ,

- период задужења: 10 година,
- отплаћени износ: 285.252,53   КМ,
- стање дуга: 4.480.560,58  КМ:

- главница: 3.963.496,47 КМ,
- камата: 517.064,11  КМ

10) Сврха задужења: Финансирање 
дефицита

- назив банке/добављача: Нова банка АД, 
Бања Лука

- износ укупног задужења: 1.523.994,65 
КМ,

- повучена средства од кредита: 
1.500.000,00 КМ,

- период задужења: 1 година,
- отплаћени износ: 1.396.995,16   КМ,
- стање дуга: 126.999,29  КМ:

- главница: 126.689,10 КМ,
- камата: 310,19  КМ

(2) Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ и у „Службеном 
гласнику града Добоја“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1-792/22.  
Добој, 21. 4. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу одредаба Посебног колетивног 
уговора о измјенама Посебног колективног 
уговора за запослене у области локалне само-
упораве ( Службени гласник РС  број : 29/22) 
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и члана 35. став 2. Појединачног колективног 
уговора за запослене у Градској управи Гра-
да Добој („Службени гласник Града Добој“, 
број: 4/17, 8/17 и 3/18, 5/18,6/19, 1,20, 6/ 21 ), 
Градоначелник Града Добој (у даљем тексту: 
послодавац) и Синдикат запослених радника у 
Градској управи Града Добој (у даљем тексту: 
Синдикат), закључују:

А Н Е К С 
Појединачног колективног уговора 

за запослене у Градској управи Града 
Добој

Члан 1.

У Појединачном колективном уговору за 
запослене у Градској управи Града Добој, 
(„Службени гласник Града Добој“, број 4/17, 
8/17 и 3/18, 5/18,6/19, 1,20, 6/ 21), у чланu 5. 
иза става 4 додаја се нови став 5 и 6. тако да 
гласе : 

„Став 5 гласи: 
Плата запослених састоји се од основне 

плате и увећања плате прописаних овим ко-
лективним уговором, те иста представља бру-
то плату.У свим елементима који чине плату 
садржани су порези на доходак и доприноси.

Став 6 гласи 
Плата из става 5.овог члана умањена за по-

рез на доходак и доприносе  је нето плата рад-
ника “ .

Члан 2.

У Појединачном колективном уговору,  члан 
8. се мијења  и гласи: 

„Члан 8.
1) Коефицјенти за обрачун основне плате 

запосленог утврђује се у распонима и развр-
ставају у платне групе у зависности од потреб-
ног стручног звања, сложености послова, са-
мосталности у раду и степену одговорности.

2) Послови се разврставају у платне групе 
са сљедећим коефицијентима за обрачун пла-
те:

а) Прва платна група:

Послови на којима се захтијева стручност 
неквалификованог  запосленика  (НК,  I  сте-
пен) ............................................................ 7,81

б) Друга платна група: распон 7,96 - 8,63
Послови на којима се захтијева стручност 

која се стиче средњим образовањем у трајању 
од три године (КВ,III степен) .................8,00

в) Трећа платна група: распон 8,78 – 10,71
Послови на којима се захтијева стручност 

која се стиче средњим образовањем у трајању 
од четири године (ССС,IV степен)

1. седма категорија службеника- стручни 
сарадник и намјештеник.........................8,93 

2.  стручни сарадници  за послове матича-
ра- и то за : матичне књиге држављана, матич-
не књиге вјенчаних , матичне књиге умрлих и 
бирачких спискова, послове мјесних канцела-
рија и послове провјере и уношења података у 
матичне књиге, као и стручном сараднику за 
послове техничког секретара у Одјељењу за 
општу управу Града Добој, стручни сарадник 
трећег звања за послове техничког секретара у 
Кабинету Градоначелника Града Добој, струч-
ни сарадник трећег звања на административ-
но техничким пословима у Одјељењу у за 
цивилну заштиту Града Добој, намјештеници 
(замјеник вође смјене, ватрогасац спасилац, 
ватрогасац спасилац возач и ватрогасац спаси-
лац везиста,техничи секретар, сервисер ватро-
гасно спасилачке опреме и апарата за гашење 
почетних пожара, руководилац техничке служ-
бе,магационер складиштар)  у Територијалној 
ватрогасно спасилачкој јединици Добој ..9,67

г) Четврта платна група: распон 10,86-12,35
Послови на којима се захтјева стручност која 

се стиче специјализацијом на основу стручно-
сти средњег образовања (VKV, V степен, вођа 
смјене у Територијално ватрогасно спасилач-
кој јединици)............................................11,16

д) Пета платна група: распон 12,50-13,99
Послови на којима се захтијева стручност 

која се стиче вишим образовањем или високим 
образовањем  са  остварених  180  ЕЦТС  бодо-
ва или еквивалент

1. шеста категорија службеника -  виши 
стручни сарадник.....................................12,50 
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2. намјештеник у  Територијалној ватрогас-

но спасилачкој јединици ....................... 12,65
 ђ) Шеста платна група: распон 14,14 -21,43
Послови  на  извршилачким  радним  мјес-

тима  на којима се захтијева стручност која се 
стиче високим   образовањем   у   трајању   од   
четири године или високим образовањем са 
остварених 240 ЕЦТС бодова , или еквивалент

1). пета категорија службеника
Самостални стручни сарадник ......... 14,14 
2). четврта категорија службеника :
Комунални полицајац, интерни ревизор, ин-

спектори ................................................. 17,11
3). трећа категорија службеника
Стручни савјетник ........................... 19,35 
4). друга категорија службеника
Шеф одсјека ................................... 19,35
e)   Седма платна група- распон  21,58-31,18
Послови на руководећим радним мјестима 

на којима се захтијева стручност која се стиче 
високим   образовањем   у   трајању   од   чети-
ри године или високим образовањем са оства-
рених 240 ЕЦТС  бодова , или еквивален

Прва категорија службеника
1) Секретар Скупштине Града, начелник 

Одјељења или Службе ......................... 28,27
Изузетно   од   прве   категорије   службеника,   

у смислу члана 49 . став 4. Закона о службени-
цима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе, руководеће радно мјесто 
је и радно мјесто руководиоца посебних орга-
низационих јединица, а у Градској управи Гра-
да Добој  то су : шеф Кабинета градоначелни-
ка, руководиоцу Јединице Интерне ревизије, 
старјешина Територијалне ватрогасно спаси-
лачке јединице  Добој и замјеник старјешине 
Територијално ватрогасно спасилачке једини-
це Добој, те им се утврђује коефицијент седме 
платне групе ....................................... 28,27

 (3) За обрачун основне плате запослених у 
Кабинету градоначелника који немају статус 
службеника или намјештеника примјењује се 
коефицијент седме  платне  групе,  уколико    
имају стручност која се стиче високим обра-
зовањем у трајању од четири године или ви-

соким образовањем са остварених 240 ЕЦТС 
бодова, или еквивалент.

(4) Уколико запослени из става 3. овог   чла-
на немају стручност седме платне групе, за об-
рачун плате примјењује се коефицијент платне 
групе у зависности од захтијеваног степена 
стручне спреме.

(5)  Коефицијенти се утврђују за свако рад-
но мјесто у Градској управи у оквиру платних 
група из става 2 овог члана, с тим да се за рад-
на  мјеста  службеника  у  истој категорији, од-
носно  категорији и звању, односно пословима 
исте сложености за радна мјеста намјещтени-
ка, одређује исти коефицијент.“

Члан 3.

У члану 21. Појединачног колективног уго-
вора, мјења се тачка 3 и гласи : 

„ 3. отпремнину приликом одласка запос-
леног у пензију - у висини три просјечне нето 
плате запосленог обрачунате за посљедњи мје-
сец прије одласка у пензију, 

Тачка 7 мјења се и гласи :
„7. трошкове једног топлог оброка за 

вријеме једног радног дана ,  као и у случају 
обављања прековременог рада дужег од три 
часа дневно – у висини од 0,75% просјечне 
бруто плате у Републици Српској за претходну 
годину, за сваки радни дан запосленог, и“.

Члан 4.

У члану 25.став 1 . Појединачног колекти-
вног уговора мјења се и гласи : „ 1. Запослени 
или његова породица имају право на помоћ у 
случају:

„1) смрти запосленог  – у висини три по-
следње просјечне нето плате запослених ис-
плаћене у Градској  управи у претходној годи-
ни,

2) смрти члана уже породице – у висини 
двије последње просјечне нето плате запосле-
них исплаћене у градској управи у претходној 
години, 

3) тешке инвалидности запосленог (која је 
категорисана од стране надлежног органа) - у 
висини двије последње просјечне плате запос-
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лених исплаћене у Градској управи у претход-
ној години, 

4) дуготрајне болести или дуже неспособ-
ности за рад усљед повреде запосленог (ут-
врђене oд стране љекарске комисије) - у ви-
сини једне просјечне нето плате запослених 
исплаћене у градској управи у претходној го-
дини, 

5) изградње надгробног споменика запосле-
ном који је изгубио живот приликом обављања 
службене дужности - у висини три посљедње 
просјечне бруто плате запослених исплаћене у 
градској управи у претходној години, 

6) рођења дјетета – у висини једне просјеч-
не плате запослених исплаћене у градској уп-
рави у претходној години и 

7) новчану накнаду за посебне резултате 
рада - у висини до једне просјечне плате запос-
леног остварене у претходном мјесецу прије 
додјељивања награде.“

Став 4 мјења се и гласи : 
„Запосленом се исплаћује јубиларна награ-

да за остварени стаж код послодавца, у трајању 
од: 

1) 20 година радног стажа - у висини једне 
просјечне бруто плате запослених исплаћене у 
градској управи у претходној години и 

2)  30 година радног стажа- у висини двије 
просјечне бруто плате запослених исплаћене у 
градској управи у претхпдној години.“

Члан 5.

У члану 27. Појединачног колективног уго-
вора мјењају се став 2 и 3. и гласи : 

„(2) Висина отпреминине зависи од дужине 
рада запосленог код послодавца и износи: 

 - за рад од двије до десет година - 35% 
просјечне мјесечне нето плате запосленог 
исплаћене у посљедња три мјесеца прије 
престанка радног односа, за сваку наврше-
ну годину рада, 

 - за рад од десет до 20 година - 40% просјеч-
не мјесечне нето плате запосленог исплаће-
не у посљедња три мјесеца прије престанка 
радног односа, за сваку навршену годину 
рада, 

 - за рад од 20 до 30 година - 45% просјечне 
мјесечне нето  плате запосленог исплаћене 
у посљедња три мјесеца прије престанка 
радног односа, за сваку навршену годину 
рада и 

 - за рад дужи од 30 година - 50% просјечне 
мјесечне нето  плате запосленог исплаћене 
у посљедња три мјесеца прије престанка 
радног односа, за сваку навршену годину 
рада.
(3) Висина отпремнине из става 2. овог чла-

на се не може утврдити у износу већем од шест 
просјечних мјесечних нето плата исплаћених 
запосленом у посљедња три мјесеца прије 
престанка радног односа. 

Члан 6.
Остали текст Појединачног колективног 

уговора  остаје непромијењен. 

Члан 7.

Овај анекс Појединачног колективног уго-
вора за запослене у Градској управи Добој сту-
па на снагу даном доношења, а примјењиваће 
се од 11.02.2022.године.

Члан 8.

Анекс  Појединачног колективног уговора 
за запослене у Градској управи Града Добој 
објавиће се у „Службеном гласнику Града До-
бој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-151/22.  
Добој, 8. 2. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 47. Закона о уређењу прос-
тора и грађењу (‘’Сл.гл. Републике Српске’’ бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 77. 
Статута Града Добој (‘’Сл.гл. Града Добој’’, бр. 
1/17) и тачке 9. Одлуке о приступању измјени 
дијела регулационог плана „Центар“ Добој – 
ревизија, блок 10. (“Сл.гл. Града Добој” бр. 
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10/19 ), на приједлог  Одјељења за просторно 
уређење Градске управе Града Добој, Градона-
челник Града Добој, доноси 

З А К Љ У Ч А К  
о утврђивању нацрта измјене дијела 
Регулационог плана „Центар“Добој 

– ревизија, блок 10.

(1) Утврђује се Нацрт измјене дијела Ре-
гулационог плана „Центар“ Добој – ревизија, 
блок 10 (у даљем тексту: Нацрт).

(2) Нацрт се излаже на јавни увид у прос-
торијама предузећа А.Д. „Добојинвест“ Добој, 
Ул. Краља Петра I бр. 15. и у просторијама 
Градске управе Града Добој Одјељења за прос-
торно уређење, сваког дана, осим суботе, не-
деље и државног празника у времену од 07,00 
до 15,00 часова, а трајаће 30 дана од  дана  ис-
текa рока за oбјављивање.

(3) За вријеме јавног увида свако физичко и 
правно лице може дати мишљење, примједбе 

и приједлоге на Нацрт, уписом у свеску која 
ће се налазити у просторији у којој је Нацрт 
изложен, или у форми дописа Градској управи 
Града Добој - Одјељењу за просторно уређење.

(4) О мјесту, датуму почетка и трајању јавног 
увида, као и мјесту и датуму јавног излагања 
нацрта Плана јавност ће бити обавијештена 
путем радијског програма „РТВ Добој“ и пу-
тем телевизијског програма „РТВ Добој“ осам 
дана прије почетка јавног увида и 15 дана од  
почетка излагања нацрта на јавни увид.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-58/22.  
Добој, 15. 4. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.
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ОГЛАСИ

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-5/22 
од 17.03.2022. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 507/6 упис Промје-
не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника зграде у улици Ћупријска 
број: 31-Ц у Добоју са сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде 
у улици Ћупријска бр.: 31-Ц у Добоју, из Ре-
гистра се бришу: Дујаковић Славојка и Вујић 
Стојанка, а као нова лице овлаштена за засту-
пање уписују се: Радојчић Предраг, заступа 
заједницу самостално и без ограничења и Ми-
ливојевић Бојан, заступа заједницу самостал-
но и без ограничења.

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-5/22.  
Добој, 17. 3. 2022. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Давор Савић, с.р.     

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-6/22 
од 18.03.2022. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 668/7 упис осни-
вања Промјене лица овлашћених за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у улици 
Кнеза Милоша број: 40/Л-2, улаз 3 у Добоју са 
сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлашћеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде у 
улици Кнеза Милоша број: 40/Л-2, улаз 3 у До-
боју. Из регистра се брише ранији заступник: 
Ђурић Мирослав, а у регистар се уписује лице 
овлашћено за заступање: Катанић Бранислав 
– заступа заједницу самостално и без ограни-
чења.   

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-6/22.  
Добој, 18. 3. 2022. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Давор Савић, 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, ије-
кавског 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. 


