
На основу члана 30. Закона о фискалној од-
говорности у Републици Српској  („Службени 
гласник Републике Српске“, број 94/15),  члана 
5. Закона о фискалној одговорности у Репуб-
лици Српској  („Службени гласник Републике 
Српске“, број 62/18), члана 39. став 2, тачка 
25. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 
и 61/21), члана 35. став. 2 Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17) и 
члана 128. Пословника о раду Скупштине Гра-
да Добој, („Службени гласник Града Добој“ 
број 1/17), Скупштина Града Добој, на сједни-
ци одржаној 12.04.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о усвајању  Плана за измирење 

неизмирених обавеза пренесених из 
претходног периода

I

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

II

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

III

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

IV

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-105/22 
Добој, 12. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 50. Закона о буџетском сис-
тему Републике Српске („Службени гласник 

ГРАДА ДОБОЈ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 3 13. април 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



Страна  2 Број 3С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 
и 15/16),  члана 59., 62., и 66. Закона о заду-
жењу, дугу и гаранцијама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“,  број 
71/12, 52/14 и 114/17), члана 39. став 2, тачка 
25. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ 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. Пословника о раду Скупштине Гра-
да Добој, („Службени гласник Града Добој“, 
број 1/17) Скупштина Града Добој, на сједни-
ци одржаној 12.04.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о дугорочном кредитном  

задужењу Града Добој

I

Прихвата се дугорочно кредитно задужење 
Града Добој у износу од 9.000.000,00 КМ (де-
ветмилиона КМ и 00/100), ради финансирања  
неизмирених обавеза пренесених из претход-
ног периода. 

II

Дугорочна кредитна средства из члана 1. 
ове одлуке, реализоваће се по сљедећим усло-
вима:

1. Намјена и врста задужења
Дугорочно кредитно задужење користиће 
се за финансирање неизмирених обавеза 
пренесених из претходног периода. 

2. Износ главнице кредита: 9.000.000,00 КМ
3. Рок отплате: 10 година, неукључујући 

грејс период
4. Грејс период: 12 мјесеци
5. Каматна стопа, трошкови реализације 

кредита и остали услови везани за креди-
тирање, одредиће се према условима по-
нуђача у складу са процедуром реализо-
вања јавних набавки на тендеру

6. Максимална каматна стопа: 5%, каматна 
стопа у грејс периоду до 4,8%

7. Рок доспијећа прве отплате: по истеку 
грејс периода од најмање једне године, а 
свака наредна рата доспијева мјесечно, 
према амортизационом плану

8. Обезбјеђење  отплате: мјенице Града.

III

Обавезе Града Добој по кредитима у 2021. 
години су сљедеће:

1. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука 
(задужење 4.991.451,27 КМ), а обавезe у 
2021. години су 328.810,26 КМ.

2. Комерцијална банка АД Бања Лука 
(задужење 4.610.837,72 КМ), а обавезе у 
2021. години су 502.338,60 КМ.

3. Раифаисен банка БиХ Сарајево (задужење 
5.856.604,23 КМ), а обавезe у 2021. годи-
ни су  634.067,12 КМ. 

4. НЛБ Развојна банка АД Бања Лука 
(задужење 569.919,46 КМ), а обавезе у 
2021. години су  63.324,36 КМ.

5. Уникредит банка АД Бања Лука (задужење 
4.765.813,11 КМ), а обавезе у 2021.години 
су  161.721,32 КМ.

6. Нова банка ад Бања Лука (задужење 
17.799.456,13 КМ), а обавезе у 2021.
години су 1.779.945,60 КМ;

7. Нова банка АД Бања Лука (задужење 
12.081.693,72 КМ), а обавезе у 2021. 
години су 751.706,29 КМ.

8. Уникредит банка АД Бања Лука (задужење 
3.941.082,17 КМ), а обавезе у 2021.години 
су  148.800,00 КМ.

9. Уникредит банка АД Бања Лука (задужење 
1.523.994,65 КМ), а обавезе у 2021.години 
су 1.396.995,14 КМ;

Укупне обавезе по кредитним задужењима  
у 2022. години износе 5.906.561,71 КМ.

Потенцијално кредитно задужење по овој 
одлуци је укупно 11.781.787,00 КМ, а обавезе 
у 2022. години  по потенционалном кредитном 
задужењу износе 288.789,00 КМ.

IV

Укупно дугорочно кредитно задужење 
у 2022.години по претходном  и предложе-
ном  дугу износи 6.195.350,75 КМ  што чини 
15,77% изворних прихода остварених у 2021.
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години (Изворни приходи у 2021. години су 
39.278.545,00 КМ).

V

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

VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
а биће објављена   у „Службеном гласнику Гра-
да Добој“.Одлука ће се примјењивати по до-
бијању сагласности од Министарства финан-
сија Републике Српске. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-106/22 
Добој, 12. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 50. Закона о буџетском сис-
тему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 
и 15/16),  члана 60, 62, 63. и 66. Закона о за-
дужењу, дугу и гаранцијама Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“,  број 
71/12, 52/14 и 114/17), члана 39. став 2, тачка 
25. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ 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. Пословника о раду Скупштине Гра-
да Добој, („Службени гласник Града Добој“, 
број 1/17), Скупштина Града Добој, на сједни-
ци одржаној 12.04.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ  
о краткорочном кредитном  

задужењу Града Добој

I

Прихвата се  краткорочно кредитно заду-
жење Града Добој у износу од 1.850.000,00 КМ 
(милионосамстопедесетхиљада KM и 00/100), 

ради финансирања  неизмирених обавеза пре-
несених из претходног периода.

II

Краткорочно кредитно задужење у износу 
од 1.850.000 КМ ће се реализовати под усло-
вима:

1. Намјена и врста задужења
Краткорочно кредитно задужење ко-
ристиће се за  финансирање  неизмире-
них обавеза пренесених из претходног 
периода.

2. Износ главнице кредита: до  1.850.000,00 
КМ

3. Максимална ефективна каматна стопа: 
4,02%
Каматна стопа: фиксна, трошкови 
реализације кредита и остали услови 
везани за кредитирање, одредиће се 
према условима понуђача у складу са 
процедуром реализовања јавних набавки 
на тендеру

4. Рок отплате: 12 мјесеци
Начин отплате: у једнаким мјесечним 
ануитетима
Рок доспијећа прве отплате: након повла-
чења кредита
Трошкови пријевремене отплате: без 
трошкова пријевремене отплате

5.  Обезбјеђење  отплате: мјенице Града

III

Укупно краткорочно кредитно задужење по 
предложеном дугу износи 1.884.247,58 КМ, 
што чини 4,80 % изворних прихода остварених 
у претходној фискалној години.

Изворни приходи у 2021. години  износе 
39.278.545,00 КМ.

IV

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

V

Овлашћује се градоначелник да у име Града 
може потписивати сва акта неопходна за реа-
лизацију овог кредитног задужења.
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VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доно-
шења, а биће објављена  у „Службеном глас-
нику Града Добој“. Одлука ће се примјењивати 
по добијању сагласности од Министарства фи-
нансија Републике Српске. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-107/22 
Добој, 12. 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 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 12.04.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о ангажовању новчаних средстава

I

Одобрава се ангажовање  новчаних сред-
става у износу од 72.655,00 КМ,  УДРУЖЕЊУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИКА „ТРЕБАВА“ БУШЛЕ-
ТИЋ, на име финансијске помоћи  пољоприв-
редним произвођачима (сточарима) на терито-
рији града Добој.

 II

Одобрена средства ангажоват ће се из Буџе-
та Града Добој, а теретиће потрошачку једи-
ницу 00280151 Одјељење за пољопривреду, 
група конта 414 100, Средства за учешће у фи-
нансирању подстицаја у пољопривреди.

III

Реализацијa ове Одлуке извршиће 
се преносом средстава на жиро рачун 

број: 5620058133412226  УДРУЖЕЊУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИКА „ТРЕБАВА“ БУШЛЕ-
ТИЋ.

IV

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-108/22 
Добој, 12. 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), члана 35. Стату-
та Града Добој („Службени гласник Града До-
бој“, број 01/17) и члана 75. и 128. Пословника 
о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 01/17), Скупштина 
Града Добој,  на сједници одржаној 12.04.2022. 
године, донијела је 

ОДЛУКУ 
о ангажовању новчаних средстава 

I

Одобрава се ангажовање новчаних сред-
става у износу од 84.772,00 КМ СРПСКОМ 
СОКОЛСКОМ ДРУШТВУ „СВЕТИ ЂОРЂЕ“ 
ДОБОЈ, на име финансијеске помоћи за изми-
рење 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.
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III

Реализација ове Одлуке извршиће се прено-
сом средстава на жиро рачун Удружења број: 
5620058131961979. 

IV

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-109/22 
Добој, 12. 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 2. Закона о финансирању политичких 
странака из буџета Републике, града и општине 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
65/08), члана 35. Статута Града Добој („Служ-
бени 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 12.04.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ  
о финансирању политичких 

странака које партиципирају у 
скупштини Града Добој

I

Утврђује се финансирање политичких стра-
нака које партиципирају у Скупштини Града 
Добој у 2022. години. 

II

Буџетом Града Добој се обезбјеђују финан-
сијска средства за финансирање за  политич-
ких странака у износу од 80.000,00 KM. 

III

Буџетом Града Добој се обезбјеђују финан-
сијска средства за финансирање политичких 
странака из буџета Републике, града и општи-
не („Службени гласник Републике Српске“, 
број 65/08), расподјељују на се на следећи на-
чин:

а) 20% распоређују се у једнаким износима 
политичким странкама које имају одборнике у 
Скупштини града Добој и

б) 80% распоређују се сразмјерно броју 
освојених мандата које политичка странка има 
у скупштини града Добој.

Саставни дио ове одлуке је преглед рас-
подјеле финансијских средстава за финанси-
рање политичких странака.

IV

Уколико одборник у току трајања мандата, 
напусти политичку странку, финансијска сред-
ства задржава политичка странка којој је од-
борник до тада припадао.

V

Расподјелу и исплату средстава из члана 3. 
ове Одлуке вршиће Одјељење за финансије.

VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-110/22 
Добој, 12. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 33, члана 38. став (2), и 
члана 40. став (1) Закона о уређењу просто-
ра 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 
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(„Службени гласник Града Добој“ број:1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
12.04.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о измјени Одлуке о изради 

Урбанистичког плана града Добој

I

У Одлуци о изради Урбанистичког плана 
града Добој, број: 01-013-13/22 од 25.01.2022. 
године, објављеној у „Службеном гласнику 
Града Добој“ бр. 01/22, мијења се тачка I и гла-
си:

„I
Приступа се изради Урбанистичког плана 

града Добој (у даљем тексту: План). 
Планом ће бити обухваћено урбано подручје 

града Добоја, површине 2.029,19 ha, Укупна 
површина урбаних подручја износи 2.029,19 
ha, а које је приказано на карти - у прилогу ове 
одлуке. 

Обухват из претходног става није дефини-
тиван, и може претрпјети одређене корекције, 
а коначне границе подручја планирања биће 
дефинисане приликом израде Плана.“.

II

Остале тачке Одлуке из тачке I остају не-
промијењени.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-111/22 
Добој, 12. 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 
12.04.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о измјени и допуни Одлуке 

о  приступању измјени 
дијела Регулационог плана 

„Средњошколски центар-Усора“ 
Добој 

I

У Одлуци о приступању измјени дијела 
регулационог плана „Средњошколски цен-
тар-Усора“ Добој, број: 01-013-302/21 од 
10.08.2021. године, мијења се тачка II и гласи:

„II
Подручје за које се врши измјена Плана на-

лази се у Добоју, а обухвата парцеле означене 
као к.ч. број 6731/4, 6731/5, 8163/10, 8163/7, 
6710/1, 6711/3, 6711/1, 6708, 6709/1, 6710/7, 
6710/6, 6710/12, 6709/3, 6706/3, 6706/1, 6707, 
6704, 6705/1, 6711/4, 6699/1, 6698/1, 6698/4, 
6699/2, 6697/2, 6699/3, 6698/3, 6697/3, 6698/5, 
6697/1, 6701/1, 6696, 8156/6, 8266/3, 8266/2, 
6815/3, 6815/2, 6695/3, 6695/2, 6693/3, 6691/2, 
6689/3, 6692/1, 6688/2, 6693/2, 6688/4, 6692/2, 
6692/3, 7316/2, 6693/4, 6693/1, 6693/5, 6695/1, 
6695/4, 7247/8, 7248/2, 7247/9, 7247/6, 6731/2 
(дио), 6731/3 (дио), 8163/2 (дио), 6731/1 (дио), 
8163/1 (дио), 6710/4 (дио), 6710/8 (дио), 6710/3 
(дио), 6711/2 (дио), 6710/5 (дио), 6709/2 (дио), 
6706/2 (дио), 6705/2 (дио), 6698/2 (дио), 6697/5 
(дио), 8156/5 (дио), 6815/1 (дио), 6816 (дио), 
6818 (дио), 6819 (дио), 8266/1 (дио), 6694 
(дио), 7246/1 (дио), 7246/2 (дио), 7247/4 (дио), 
7247/7 (дио), 7247/5 (дио), 7247/2 (дио), 7247/3 
(дио), 7248/1 (дио), 7317 (дио), 7316/1 (дио), 
6688/3 (дио), 6688/1 (дио), 6687/1 (дио), 6689/1 
(дио), 6691/1 (дио), све К.О. Добој. Подручје 
обухвата износи 7,00 ha.“
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II

Тачка V мијења се и гласи:
„V
На подручју за које се врши израда Плана, 

на парцелама означеним као к.ч. број 6731/4, 
6731/5, 8163/10, 8163/7, 6710/1, 6711/3, 6711/1, 
6708, 6709/1, 6710/7, 6710/6, 6710/12, 6709/3, 
6706/3, 6706/1, 6707, 6704, 6705/1, 6711/4, 
6699/1, 6698/1, 6698/4, 6699/2, 6697/2, 6699/3, 
6698/3, 6697/3, 6698/5, 6697/1, 6701/1, 6696, 
8156/6, 8266/3, 8266/2, 6815/3, 6815/2, 6695/3, 
6695/2, 6693/3, 6691/2, 6689/3, 6692/1, 6688/2, 
6693/2, 6688/4, 6692/2, 6692/3, 7316/2, 6693/4, 
6693/1, 6693/5, 6695/1, 6695/4, 7247/8, 7248/2, 
7247/9, 7247/6, 6731/2 (дио), 6731/3 (дио), 
8163/2 (дио), 6731/1 (дио), 8163/1 (дио), 6710/4 
(дио), 6710/8 (дио), 6710/3 (дио), 6711/2 (дио), 
6710/5 (дио), 6709/2 (дио), 6706/2 (дио), 6705/2 
(дио), 6698/2 (дио), 6697/5 (дио), 8156/5 (дио), 
6815/1 (дио), 6816 (дио), 6818 (дио), 6819 
(дио), 8266/1 (дио), 6694 (дио), 7246/1 (дио), 
7246/2 (дио), 7247/4 (дио), 7247/7 (дио), 7247/5 
(дио), 7247/2 (дио), 7247/3 (дио), 7248/1 (дио), 
7317 (дио), 7316/1 (дио), 6688/3 (дио), 6688/1 
(дио), 6687/1 (дио), 6689/1 (дио), 6691/1 (дио), 
све К.О. Добој, планира се изградња стамбе-
но-пословних објеката са колективним стано-
вањем.“

III

Остале тачке Одлуке из тачке I остају не-
промијењени.

IV

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-112/22 
Добој, 12. 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 
12.04.2022. године, донијела је

О Д Л У К У 
о приступању измјени 

дијела Регулационог плана 
„Средњошколски центар - Усора“ 

Добој (локација Трудбеник)                                                           

I

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

II

Подручје за које се врши измјена Плана 
налази се у Добоју, а обухвата парцеле оз-
начене као к.ч. број 7615/1, 7615/3, 7302/1, 
7599/4, 7591/4, 7613, 7592/4, 7598/4, 7595/3, 
7602/1, 7304/4, 8225/2, 8225/8, 8225/7, 8225/21, 
8225/23, 7614/1–дио, 7599/1–дио, 7591/1–
дио, 7592/5–дио, 7592/1–дио, 7592/8–дио, 
7598/1–дио, 7595/1–дио, 7304/1–дио, 7303/1–
дио, 8157/4–дио, 8225/19–дио, 8225/22–дио, 
7301/2–дио, 7302/7–дио, 8268–дио, 8275–дио, 
све К.О. Добој, подручје обухвата износи  7,8 
ha.

III

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

IV

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

 На подручју за које се врши израда Плана, 
на парцелама означеним као к.ч. број 7615/1, 
7615/3, 7302/1, 7599/4, 7591/4, 7613, 7592/4, 
7598/4, 7595/3, 7602/1, 7304/4, 8225/2, 8225/8, 
8225/7, 8225/21, 8225/23, 7614/1–дио, 7599/1–
дио, 7591/1–дио, 7592/5–дио, 7592/1–дио, 
7592/8–дио, 7598/1–дио, 7595/1–дио, 7304/1–
дио, 7303/1–дио, 8157/4–дио, 8225/19–дио, 
8225/22–дио, 7301/2–дио, 7302/7–дио, 8268–
дио, 8275–дио, све К.О. Добој, планира се из-
градња пословног објекта retail park „Doboj 
City mall/park“, стамбено-пословног објекта 
и комплекса са спортско-рекреативним садр-
жајем.

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.); 

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

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

VI

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

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:01-013-113/22 
Добој, 12. 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 
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(„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 12.04.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о именовању Савјета за праћење 

измјене дијела  Регулационог плана 
„Средњошколски центар - Усора“ 

Добој (локација Трудбеник)

I

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

1. Синиша Лукић, дипл.инж.арх. – предсјед-
ник,

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.

II

Савјет се именује за:
1. Измјену дијела Регулационог плана 

„Средњошколски центар - Усора“ Добој 
(локација Трудбеник).

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:01-013-114/22 
Добој, 12. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 37. и члана 40. став (1) 
Закона о уређењу простора и грађењу „Служ-
бени гласник Републике Српске“ број: 40/13, 
106/15, 3/16, и 84/19), члана 39. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 
35. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број:1/17), Скупштина Града До-
бој, на сједници одржаној 12.04.2022. године, 
донијела је

ОДЛУКУ 
о приступању изради Плана 

парцелације за привредну зону 
„Велика Буковица“ Добој

I

Приступа се  изради  Плана парцелације за 
Привредну зону „Велика Буковица“ Добој (у 
даљем тексту:  План).

II

Подручје за које се врши израда Плана 
обухвата парцеле пописане у листу непокрет-
ности бр. 97, к.о. Велика Буковица, чије под-
ручје обухвата износи 132 ха.

III

Саставни дио ове одлуке је графички при-
лог са уцртаном границом обухвата Плана.

IV

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

На подручју за које се врши израда Плана, 
планира се формирање Привредне зоне.

За израду 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.); 

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

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

VI
Рок израде Плана је 6 мјесеци од избора но-

сиоца израде Плана.

VII

Средства за израду Плана обезбиједиће 
Град Добој. 

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 Добој 
ће закључити уговор са носиоцем израде план-
ског документа. 

IX

Носилац припреме утврђује нацрт Плана, 
мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на 
јавни увид у трајању од  најмање 30 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:01-013-115/22 
Добој, 12. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу чл. 43. став 1,  Закона о уређењу 
простора и грађењу  ( „Службени гласник Ре-
публике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 
84/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 35. Статута града 
Добој („Службени гласник града Добој“ , број: 
1/17), Скупштина Града Добој, на сједници 
одржаној 12.04.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о именовању Савјета за праћење 

израде Плана парцелације за 
Привредну зону „Велика Буковица“ 

Добој

I
Именује се Савјет за праћење израде Плана 
парцелације за Привредну зону „Велика 
Буковица“ Добој.
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1. Синиша Лукић, дипл.инж.арх. – 

предсједник,
2. Радислав Мишић, дипл.инж.арх. – члан
3. Зоран Стојановић, дипл.инж.грађ. – 

члан
4. Радован Бјелановић, дипл.инж.маш. – 

члан
5. Наташа Марић, дипл. правник - члан

II
Савјет се именује за:

1. Израду Плана парцелације за Привредну 
зону „Велика Буковица“ 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:01-013-116/22 
Добој, 12. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени глас-
ник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 
61/21), Одлуке о оснивању установе Дјечијег 
обданишта „Мајке Југовић“ Добој („Службе-
ни гласник Општине Добој“ број: 2/97), Од-
луке о усклађивању организације и рада Јавне 
предшколске установе „Мајке Југовић“ Добој 

(„Службени гласник Града Добој“ број: 9/15 
и 5/21) члана 35. став 2. Статута Града До-
бој („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 До-
бој, на сједници одржаној 12.04.2022. године, 
донијела је

ОДЛУКУ 
о давању сагласности на Одлуку о 

продаји непокретности – пословног 
простора Јавне предшколске 

установе у Ул. Филипа Вишњића 
број 16. у Добоју

I

Овом Одлуком Град Добој, као оснивач 
ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој, даје сагласност на 
Одлуку о продаји непокретности – пословног 
простора Јавне предшколске установе у Ул. 
Филипа Вишњића број 16. у Добоју Управног 
одбора ЈПУ „Мајке Југовића“ Добој број: 
315/22 од 04.04.2022.године.

II

Продаја предметног пословног простора 
провешће се у складу са Правилником о по-
ступку јавног конкурса за располагање не-
покретностима у својини Републике Српске 
и јединица локаслне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 20/12).

Приход остварен продајом предметног 
пословног простора искористиће се у сврху 
опремања Јавне предшколске установе. 

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:01-013-117/22 
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 
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 348. 
став 1. Закона о стварним правима („Службе-
ни гласник Републике Српске“ број: 124/08, 
3/09 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 
5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Репу-
блике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
20/12), члана 35. Статута града Добој („Служ-
бени гласник града Добој“ број: 1/17) и Процје-
не тржишне вриједности некретнина вјештака 
грађевинско-архитектонске струке Илић Ма-
ринка из Добоја број П2-04/22 од 7.4.2022. 
године, Скупштина града Добој, на сједници 
одржаној 12.04.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о начину и условима продаје 

неизграђеног земљишта у својини 
Града Добој 

I

Под условом и на начин регулисан овом 
Одлуком провешће се лицитацијом продаја 
земљишта у својини Града Добој означеног 
као к.ч. број: 851/48 Пољице, њива 3. класе, 
површине 85 м², уписанo у посједовни лист 
број 737 КО Добој (новог премјера), а што по 
старом премјеру одговара к.ч. број 200/303 
Пољице, њива 3. класе, површине 85 м², упи-
санo у земљишнокњижни извадак број 1041 
КО Станић Ријека.

II

Почетна продајна цијена земљишта из тач-
ке I ове Одлуке за укупну површину од 85 м² 
износи 3.400,00 КМ односно 40,00 КМ/м², а по 
Процјени тржишне вриједности некретнина 
вјештака грађевинско-архитектонске струке 
Илић Маринка из Добоја.

III

За учешће у поступку лицитације учес-
ник је дужан уплатити аконтацију у износу 

од 1.000,00 КМ на жиро рачун продавца број: 
555-008-01240202-37 отворен код Нове Бан-
ке а.д. Бања Лука, накнада за излицитирано 
земљиште.

IV

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

V

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

VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-118/22 
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 
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 348. 
став 1. Закона о стварним правима („Службе-
ни гласник Републике Српске“ број: 124/08, 
3/09 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 
5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Репу-
блике Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
20/12), члана 35. Статута града Добој („Служ-
бени гласник града Добој“ број: 1/17) и Процје-
не тржишне вриједности некретнина вјештака 
пољопривредне струке Јањиловић Маринка из 
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Станара од 6.4.2022. године, Скупштина града 
Добој, на сједници одржаној 12.04.2022. годи-
не, донијела је

ОДЛУКУ 
о начину и условима продаје 

земљишта 

I

Под условом и на начин регулисан овом 
Одлуком провешће се лицитацијом продаја 
земљишта означеног као к.ч. број: 457 брдо 
пашњак 2. класе површине 5895 м² уписаног у 
посједовни лист број 53 КО Горња Пакленица.

II

Почетна продајна цијена земљишта из тач-
ке I ове Одлуке за укупну површину од 5895м² 
износи 5.895,00 КМ, а по Процјени тржишне 
вриједности некретнина вјештака пољоприв-
редне струке Јањиловић Маринка из Станара.

III

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

IV

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

V

Поступак продаје земљишта путем лици-
тације спровешће Комисија за спровођење 
јавног надметања за продају непокретности у 
својини Града.

VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-119/22 
Добој, 12. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. и 82. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21),члана 
35. тачке 2. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој» број 1/17), члана 75. и 
члана 128. Пословника о раду Скупштине Гра-
да Добој  («Службени гласник Града Добој», 
број:1/17) Скупштина Града Добој, на сједни-
ци одржаној 12.04.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о стављању ван снаге Одлуке о 

одређивању повјереника и замјеника 
повјереника заштите и спасавања на 

подручју Града Добој

I

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука 
о одређивању повјереника и замјеника повје-
реника заштите и спасавања на подручју Града 
Добој број:01-013-247/20 од 03.09.2020.годи-
не.

II

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-120/22 
Добој, 12. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.
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На основу члана 39. став 2. тачка 23. Зако-

на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 155. члана 156. и члана 157. Закона о 
службеницима и намјештеницима у јединица-
ма локалне самоуправе ( «Службени гласник 
Републике Српске» број:97/16 ), члана 35. став 
2. тачка 23. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 1/17) и  члана 128. 
Пословника о раду Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17) 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
12.04.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о објављивању Јавног конкурса за 
избор и именовање предсједника и 

једног члана Одбора за жалбе Града 
Добој

I

Скупштина Града Добој доноси Одлуку о 
расписивању Јавног конкурса за избор и име-
новање предсједника и једног члана Одбора за 
жалбе Града Добој.

Јавни конкурс за избор и именовање пред-
сједника и једног члана Одбора за жалбе Града 
Добој ће се расписати и провести на начин и 
под условима који су наведени у овој Одлуци.

II

Опис послова
Послови Одбора за жалбе утврђени су За-

коном о службеницима и намјештеницима у 
јединицама локалне самоуправе.

III

  Мандат
Предсједник и чланови Одбора за жалбе 

Града Добој именују се на период од (4) чети-
ри године.

IV

Статус
Предсједник и чланови Одбора за жалбе 

не стичу статус службеника и намјештеника у 
Градској управи.

За предсједника и  једног члана Одбора за 
жалбе не могу се именовати лица запослена у 
Градској управи. 

Право на накнаду за рад предсједник и чла-
нови Одбора за жалбе остварују у складу са 
скупштинском одлуком о висини накнада.

V

Општи услови
Кандидат за наведену позиције из члана 1. 
ове Одлуке мора испуњавати сљедеће опште 
услове :

 - Да је држављанин Републике Српске, од-
носно Босне и Херцеговине,

 - Да је старији од 18 година, 
 - Да има општу здравствену способност,
 - Да није осуђиван за кривична дјела на без-
условну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање послова у држав-
ним органима,

 - Да није отпуштен из органа управе као ре-
зултат дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у БиХ три године прије 
објављивања конкурса.

VI

Посебни услови
Посебни услови и критеријуми за предсјед-

ника и једног члана Одбора су сљедећи: 
 - Да има завршен четверогодишњи студиј са 
звањем дипломирани правник или први ци-
клус студија –дипломирани правник са нај-
мање 240 ЕЦТС бодова,

 - Да има најмање 5 година радног искуства у 
траженом степену образовања,

 - Да има положен стручни испит за рад у 
органима управе или положен правосудни 
испит,

 - Доказани резултати рада на ранијим посло-
вима и посједовање организационих спо-
собности.

VII

Потребна документа
Уз пријаву на Јавни конкурс као доказ о ис-

пуњавању општих и посебних услова канди-
дат прилаже следећа документа: 
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 - биографију о кретању у служби, 
 - увјерење о држављанству,
 - извод из матичне књиге рођених, 
 - увјерење да се против њих не води кривич-
ни поступак,

 - овјерену фотокопију дипломе,
 - доказ о општој здравственој способности,
 - овјерену фотокопију увјерења о положеном 
стручном испиту за рад у органима управе     
или правосудном испиту, 

 - овјерену фотокопију увјерења о радном ис-
куству у траженом степену образовања,

 - потписану и од стране органа овјерену 
изјаву о испуњавању услова из тачке 5, 
предсједника и једног члана 5  ове Одлуке, 

 - потписану и од стране надлежног органа 
овјерену изјаву да није запослен у Градској 
управи.

VIII

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања огласа у Службеном гласнику Ре-
публике Српске и дневном листу „Глас Срп-
ске“ .

Особа задужена за давање додатних 
обавјештења о Јавном конкурсу је Јован Мила-
новић. контакт телефон: 053/242-002, 242-001. 

У случају да Оглас не буде објављен исто-
времено, рок за подношење пријава рачунаће 
се од дана последњег објављивања. 

Непотпуне и наблаговремене пријаве неће 
бити узимане у разматрање. 

О резултатима Јавног конкурса сви 
пријављени кандидати биће обавијештени у 
писаној форми. 

Пријаве се могу доставити путем пријемне 
канцеларије Града Добој или путем поште на 
адресу: Град Добој, Стручна служба скупшти-
не Града Добој, Хиландарска 1, 74 000 Добој, 
са назнаком „Комисија за провођење конкурс-
не процедуре за избор и именовање предсјед-
ника и чланова Одбора за жалбе Града Добој“.

IX

Након ступања на снагу ове одлуке биће 
објављен јавни конкурс за избор и именовање 
предсједника и чланова Одбора за жалбе Града 
Добој.

X

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-121/22 
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), Закона о кому-
налним таксама Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ број 4/12 и 123/20, 
119/21), члана 35. став (2) тачка 2) Статута 
града Добој („Службени гласник града Добој“ 
број 1/17) и члана 131. став (1) и (2) Пословни-
ка о раду скупштине града Добој („Службени 
гласник града Добој“ број 1/17), Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној 12.04.2022. 
године, донијела је

ОДЛУКУ  
о измјени и допуни одлуке о 

комуналним таксама

I
У члану 2. став (1) тачка г) брише се.

II

Члан 7. брише се.

III

У члану 8. став (3) брише се.

IV

Члан 10. мијења се и гласи:
„Провођење ове Одлуке обезбјеђује 

Одјељење за стамбено-комуналне послове 
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Града Добој. Надзор над спровођењем ове Од-
луке врши надлежни инспектор у јединици ло-
калне самоуправе.“

V

У члану 11. Тарифни број 2 мијења се и гла-
си:

„За постављање и кориштење реклам-
них медија, комунална такса за рекламирање 

производа, услуга и дјелатности утврђује се 
према зонама одређеним Одлуком о реклами-
рању Града Добој  и по m2 рекламне површи-
не (осим рекламних јарбола, тарнспарената и 
плаката - чија се такса утврђује по комаду, и 
рекламних фолија и исписа на возилима - чија 
се комунална такса утврђује по возилу, а како 
слиједи у табелaма 1, 2 и 3:
Табела 1:

Редни 
број Рекламна површина (м2)

Зона рекламирања

екстра зона I II III

а
До 3 м2 (само за рекламне 
паное на фасади и рекламне 
фолије на излогу пословних 
просторија

65 КМ/м2 30 КМ/м2 25 КМ/м2 15 КМ/м2

б до 30 м2 90 КМ/м2 60 КМ/м2 45 КМ/м2 25 КМ/м2

в од 31 м2  - 60 м2 70 КМ/м2 45 КМ/м2 35 КМ/м2 20 КМ/м2

г од 60 м2 и више 60 КМ/м2 35  КМ/м2 25 КМ/м2 15 КМ/м2

д рекламни дисплеј-екран 250 КМ/м2 180 КМ/м2 110  КМ/м2 70 КМ/м

Табела 2:

Редни 
број

Врста рекламног 
медија

Зона рекламирања

екстра зона I II III

а Рекламни јарболи 225 КМ/ком 180 КМ/ком 135 КМ/ком 90 КМ/ком

б Транспаренти 16 КМ дневно 12 КМ дневно 8 КМ дневно 4 КМ дневно

в Плакати 0,10 КМ дневно

Табела број 3:

Рекламне фолије и исписи на возилима

ОЗНАКА КАТЕГОРИЈЕ ВОЗИЛА (према податку 
уписаном у Потврди о регистрацији возила - 
саобраћајној дозволи)

Износ комуналне таксе (КМ)

1. 1Л-Е2; ЕЗ-1,5; Е6-Е7; 01; остала возила 80 КМ годишње- по возилу

2. М; М1; 14; N1; 02; 225 КМ годишње- по возилу

3. М2; МЗ; N2; N3; 03; 450 КМ годишње- по возилу

4. М2 - облик каросерије: зглобни; МЗ - облик 
каросерије: зглобни; 04; 900 КМ годишње- по возилу



Број 3 Страна  17С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
НАПОМЕНА:
(1) Привредним друштвима и предузетницима 
који врше рекламирање своје производне дје-
латности на рекламним медијима поставље-
ним на локацији производње, такса из табеле 
1. и табеле 2. под а) – умањује се за 50%
(2) Привредна друштвима и предузетници - 
који врше рекламирање на својим возилима 
путем рекламних фолија и исписа на возили-
ма, као у табели 3., а то рекламирање је у вези 
са сопственим дјелатностима истих, ослобође-
ни су таксе за такву врсту рекламирања.
(3) Комунална такса утврђује се рјешењем на-
длежног Одјељења Градске управе Града До-
бој.

(1) Рјешења о утврђивању комуналне таксе 
из табеле 1., табеле 2. и табеле 3. Овог та-
рифног броја, доноси Одјељење за стам-
бено-комуналне послове Града Добој.

(2) Комуналне таксе из табеле 1. и табеле 2. 
под а) овог тарифног броја, утврђује се 
сразмјерно времена коришћења- најдуже 
на 5 година- за период утврђен рјешењем.

(3) Комуналне таксе из табеле 2., под б) и в) и 
табеле 3. овог тарифног броја плаћају се 
унапријед- за период утврђен рјешењем.

(4) Плакати из табеле 2., под в) за које је 
плаћена комунална такса, овјеравају се 
потписом службеног лица и печатом.

VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-122/22 
Добој, 12. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39 став 2. тачка 1. и 82. став 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 
и 61/21), члана 121. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“ број: 
1/17) и члана 128. и 129. Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број: 1/17), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној 12.04.2022. 
године, донијела је

СТАТУТАРНУ  
ОДЛУКУ

I

Овом Одлуком врши се измјена Статута 
Града Добој број: 01-013-67/17 од 27.02.2017. 
године, објављеног у „Службеном гласнику 
Града Добој“ број: 1/17 (у даљем тексту Статут 
Града Добој, у одговарајућем падежном обли-
ку).

II

У члану 4. Статута Града Добој, текст: „ули-
ца Хиландарска 1“ замјењује се текстом:  „ули-
ца Цара Душана 79А“.

III

Преостале одредбе Статута Града Добој ос-
тају непромијењене.

IV

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-123/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K
(1) Скупштина Града Добој усваја Извода из 

записника са 10. редовне сједнице Скупштине 
Града Добој одржане 09.02.2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-124/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Страте-
гија развоја социјалног становања Града Добој 
(2020. - 2030. године) и Акциони план.

(2) Саставни дио oвог закључка чини Стра-
тегију развоја социјалног становања Града 
Добој (2020. - 2030. године) и Акциони план 
Стратегије развоја социјалног становања Гра-
да Добој за 2022. годину

(3) Овај Закључак биће објављен у „Служ-
беном гласнику града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-125/22 
Добој, 12. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 
СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА 

ГРАДА ДОБОЈ (2020-2030. ГОДИНЕ)

УВОД

Социјално становање у Граду Добоју дио је 
стамбене политике Републике Српске, којим 
се на систематски начин обезбјеђују услови 
за рјешавање стамбеног питања свим физич-
ким лицима која из различитих, а првенствено 
економских, социјалних и здравствених разло-
га нису у могућности да самостално обезбје-
де стамбено питање на тржишту, које би било 
достојно човјека. 

У Републици Српској се велики дио попу-
лације сусреће са овим стамбеним пробле-
мом. Друштвена заједница, када је у питању 
социјално становање, директно помаже фи-
зичким лицима којима је неопходна помоћ у 
рјешавању стамбеног питања, тако да се со-
цијално становање посматра као саставни дио 
укупне стамбене политике са посебним акцен-
том на планове развоја Републике Српске и је-
диница локалне самоуправе. 

У Граду Добоју, као и Републици Српској, 
десиле су се значајне друштвено – економске 
и политичке промјене у односу на период пре-
дузимања последњих системских мјера стам-
бене политике с почетка деведестих година 
прошлог вијека. 

У последњих три деценије скоро су из-
губљени сви услови за уређивање у стамбеном 
сектору на новим основама који су у складу са 
значајним друштвеним промјенама.

У овом периоду дешавају се бројне промје-
не и повећавају негативне тенденције када је 
у питању демографски и просторни развој и 
то код смањивања и старења становништва, 
повећавања мањих домаћинстава у укупном 
броју чланова домаћинства, стихијска урба-
низација, ниска примања и висока стопа неза-
послености, јер утиче на стандард животa, оно 
што је посебно важно за Добој јесу катастро-
фалне поплаве 2014. године које су погодиле 
становништво Града Добој те у великој мјери 
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оставиле трага како на квалитет живота, тако и 
на стамбене јединице.

Период након рата и миграције становништ-
ва последњих деценија, као и развој тржиш-
не економије, у Босни Херцеговини – земљи 
која је у транзицији, а самим тим и Републи-
ци Српској доводи до социјалног раслојавања, 
те до појаве сиромаштва. Куповина или закуп 
одређеног стана на тржишту недоступни су 
одређеном проценту породичних домаћинста-
ва, због: малих прихода или зараде, привреме-
не или трајне незапослености, здравствених 
проблема, треће старосне доби, младих људи 
који су материјално необезбјеђени на почетку 
заснивања породице или радног вијека. Еко-
номска рецесија додатно доприноси томе, тако 
да стамбене проблеме угрожених породица 
додатно пооштрава и умножава, повећавајући 
број угрожених физичких лица и породичних 
домаћинстава који немају ријешено стамбе-
но питање. Технички развој и глобализација 
друштва су у сваком погледу  становање ста-
вили у контекст повећане угодности и свр-
сисходности у односу на претходно вријеме, 
те се становање испод одговарајућег стандар-
да не може сматрати прихватљивим, а ниски 
приходи додатно отежавају ситуацију многим 
породицама да дођу до одговарајућег стана на 
тржишту по приступачној цијени.

Све напријед наведено усмјерава неопход-
ност за социјалним становањем и развојем ове 
области.

Стратегија развоја  социјалног становања 
Републике Српске (у даљем тексту: Стратегија) 
у складу са чланом 6. став 1. Закона о социјал-
ном становању Републике Српске  доноси се 
ради обезбјеђивања услова за одрживи развој 
социјалног становања у Републици Српској. 

Сврха Стратегије: 
 - повећање повољнијих стамбених рјешења;
 - проширење круга породичних домаћин-
става као потенцијалних корисника који 
учествују у стамбеној потрошњи да би мог-
ли остварити права на овај вид становања;

 - стамбено збрињавање рањивих категорија, 
као и других категорија обухваћених овом 
стратегијом.

1. УЧЕСНИЦИ ПРОЦЕСА

На основу члана 59. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“ број 97/16) 
и члана 60. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ 1/17) Градоначелник Гра-
да Добој донио је Рјешење о именовању Радне 
групе за израду Стратегије развоја социјалног 
становања Града Добоја  дана 26.11.2021. го-
дине, године под бројем 02-022-2400/21, у сас-
таву:

1. Сузана Маркочевић, представник Градске 
управе Града Добој, предједник

2. Гордана Спасојевић, представник Градске 
управе Града Добој, члан

3. Татјана Ђедовац, представник Центра за 
социјални рад, члан

4. Братислав Радоњић, представник Центра 
за социјални рад, члан

Током процеса израде Стратегије сарађи-
вало се са Републичким секретаријатом за из-
бјегла и расељена лица и миграције, као и са 
Радним групама осталих локалних заједница.

Током израде Стратегије Града Добој корис-
тилии су се јавно доступни подаци, Стратегија 
развоја социјалног становања у Републици 
Српској (2020-2030. године) као што су подаци 
завода за статистику на нивоу Републике Срп-
ске, интернет странице институција и прив-
редних субјеката, достављени подаци Радне 
групе, укључујући и резултате анкете/упита 
који се нису подвргавали процедурама провје-
ре или потврде.

2. ПРАВНИ ОСНОВ, РАЗЛОЗИ ЗА 
ИЗРАДУ И ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ

Будући да постоји евидентан раскорак из-
међу потреба и могућности великог броја по-
родичних домаћинстава у Републици Српској 
која не могу самостално ријешити стамбено 
питање, првенствено млади, млади брачни 
парови, демобилисани борци, ратни војни ин-
валиди, расељена лица и друге рањиве кате-
горије, те корисници права која им припадају 
на основу закона којим се прописује социјална 
заштита, указала се потреба за уређењем об-
ласти социјалног становања.
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У Републици Српској, све до доношења За-

кона о социјалном становању Републике Срп-
ске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 54/19), нису биле уређене законске норме 
и системске мјере за уређење ове области. У 
оквиру спровођења социјалног становања овај 
закон заузима значајно мјесто.

Да би била могућа реализација и примјена 
Закона о социјалном становању, Скупштина 
Града Добој у року од  шест мјесеци од ус-
вајања Закона донијела је Одлуку о фонду 
стамбених јединица социјалног становања, 
Одлуку о висини закупнине и Одлуку од по-
ступку субвенционисања закупнине.

Такође, градоначелник Града Добој донио 
је Правилник о поступку додјеле стамбених 
јединица социјалног становања и Правилник 
о начину управљања и одржавања стамбених 
јединица социјалног становања.

 Уз Стратегију развоја социјалног стано-
вања Града Добој, која утврђује дугорочне и 
средњорочне циљеве, доноси се Акциони план 
Града Добој којим се оперативно разрађују 
мјере за остваривање циљева дефинисаних у 
Стратегији. 

Акциони план Града Добој се припрема за 
период од једне године.

2. 1.  Појам и сврха социјалног становања

Становање је једна од основних човјекових 
потреба, која је највећа материјална и симбо-
лична вриједност сваког домаћинства. Подми-
ривање стамбених потреба је веома сложен 
процес који зависи од низа фактора, а  прије 
свега зависи од политичких, економских и со-
цијалних прилика у земљи.

Осим задовољења стамбених потреба рањи-
вих и социјалних категорија, али и других лица 
која су се привремено задесила у лошем поло-
жају и побољшања стамбених услова одређе-
ним категоријама становништва, смањиће се и 
лоши услови становања у градским насељима 
и повећаће се понуда стамбених јединица са 
нижом цијеном закупнине у односу на тржиш-
ну понуду, те ће се подстаћи развој неразвије-
них подручја стамбеном понудом.

Такође, социјално становање представља 
неодвојиви дио стамбених политика, а везује 

се са циљевима и политикама запошљавања и 
одрживим развојем у цјелини.

Социјално становање треба схватити у ши-
рем контексту, јер се ради о помоћи и рјеша-
вању стамбеног проблема не само угрожених 
социјалних категорија, већ и свих оних поро-
дица које у једном моменту из различитих ма-
теријалних и економских разлога дођу у ситу-
ацију да себи не могу на тржишту обезбједити 
стамбену јединицу и кров над главом који је 
достојан човјека, те због ниских прихода нису 
у могућности платити себи тржишну закупни-
ну, а поготово испунити услове или дићи стам-
бени кредит. 

Потребно је нагласити да социјално ста-
новање и социјална стамбена политика нису 
синоними, пошто социјално становање пред-
ставља један од инструмената за спровођење 
стамбене политике.

Термин „социјално становање“ код дијела 
јавности изазива погрешну перцепцију о со-
цијалном становању, сматрајући да се ради 
искључиво о социјалним случајевима и кате-
горијама које треба стамбено збринути. Међу-
тим, овај термин је изведен из облика својине 
над стамбеним јединицама и социјалне кирије, 
а не из социјалне структуре корисника.

Социјално становање се различито дефини-
ше у правним регулативама различитих држа-
ва, као и у радовима различитих релевантних 
аутора. Оно што је већини земаља заједничко, 
јесте да је социјално становање организовано 
обезбјеђивање становања одређеним породич-
ним домаћинствима која из различитих еко-
номских или социјалних разлога нису у мо-
гућности да себи прибаве стамбени простор 
на тржишту. Ипак, постоје многе државе које у 
својој регулативи такву јавну интервенцију не 
називају „социјалним становањем“, већ неким 
другим терминима (подстицајно, непрофитно, 
нетржишно и сл.), али у Европи је међународ-
но прихваћен термин  social hausing, то би зна-
чило друштвено становање.

Имајући у виду све горе наведено, велики 
број породичних домаћинстава има потребу за 
помоћи у рјешавању стамбеног проблема, јер 
је стан основна потреба и највећа материјална 
и симболична вриједност сваког домаћинства. 
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Стамбеним јединицама социјалног становања 
може се омогућити пристојно становање до-
маћинствима без примања или са ниским при-
мањима који нису у могућности да стекну ус-
лове за куповину властите стамбене јединице.

Велики број расељених лица која још нису 
обновила своју пријератну имовину, расеље-
на лица и избјеглице које ни прије рата нису 
имали ријешено стамбено питање, млади и 
млади брачни парови, самохрани родитељи, 
пунољетна лица која стицањем пунољетства 
напуштају домове за дјецу и омладину без 
родитељског старања, категорије су које ин-
ституцијама намећу обавезу уређења области 
социјалног становања, те изналажења финан-
сијске могућности за изградњу стамбених је-
диница намијењених за приступачно социјал-
но становање.

Управо због тога сврха Стратегије јесте 
налажење и повећање повољнијих стамбени 
рјешења, као и стварање услова да стамбени 
простор буде доступан свим грађанима који 
имају потребе за оваквим видом стамбеног 
збрињавања.

2. 2.  Правни основ за доношење стратегије

 Право на достојанствено становање је једно 
од основних људских права. Међутим, постоји 
евидентан раскорак између потреба и могућ-
ности великог броја породичних домаћинстава 
у Републици Српској која не могу самостално 
ријешити стамбено питање, првенствено мла-
ди, млади брачни парови, демобилисани бор-
ци, ратни војни инвалиди, расељена лица и 
друге рањиве категорије, те корисници права 
која им припадају на основу закона којим се 
прописује социјална заштита, указала се по-
треба за уређењем области социјалног стано-
вања.

У Републици Српској, све до доношења За-
кона о социјалном становању Републике Срп-
ске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 54/19), нису биле уређене законске норме 
и системске мјере за уређење ове области. У 
оквиру спровођења социјалног становања овај 
закон заузима значајно мјесто, те усвајањем 
створени су услови за доношење подзакон-
ских аката на локалном нивоу. Поред Закона о 

социјалном становању Републике Српске, од 
великог значаја за правно регулисање ове те-
матике су и Закон о социјалној заштити Репу-
блике Српске, Закон о фонду становања, Закон 
у уређењу простора и грађењу и сл.

Да би била могућа реализација и примјена 
Закона о социјалном становању, Скупштина 
Града Добој у року од  шест мјесеци од ус-
вајања Закона донијела је Одлуку о фонду 
стамбених јединица социјалног становања, 
Одлуку о висини закупнине и Одлуку од по-
ступку субвенционисања закупнине, објавље-
не у „Службеном гласнику Града Добој“ број 
12/19.

 Градоначелник Града Добој донио је Пра-
вилник о поступку додјеле стамбених јединица 
социјалног становања  и Правилник о начину 
управљања и одржавања стамбених јединица 
социјалног становања, објављени у „Службе-
ном гласнику Града Добој“ број 12/19.

Уз Стратегију развоја социјалног стано-
вања Града Добој, која утврђује дугорочне и 
средњорочне циљеве, доноси се Акциони план 
Града Добој којим се оперативно разрађују 
мјере за остваривање циљева дефинисаних у 
Стратегији. 

Акциони план Града Добој се припрема за 
период од једне године, након доношења Стра-
тегије развоја социјалног становања Града 
Добој. Акциони план Града Добој усваја Гра-
доначелник Града, а на приједлог Одјељења за 
стамбено-комуналне послове Града Добој

Иако Град Добој посједује одређени број 
стамбених јединица и да се Град посебно за-
лаже за просперитет младих суграђана, о чему 
у прилог говори и чињеница субвенциони-
сања кредита за младе брачне парове, као и за 
заштиту лица која из различитих социјалних 
или економских услова нису у могућности да 
изврше куповину сопствене некретнине по 
тржишној цијени, доношењем Стратегије раз-
виће се још развијенији и уређенији систем со-
цијалног становања на подручју Града Добој.

2. 3. Својина 

Да би се створиле реалне претпоставке за 
самоодрживост система социјалног стано-
вања, неопходно је ријешити питања својине. 
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У складу са законским прописима у Републици 
Српској, те у складу са Одлуком о фонду стам-
бених јединица социјалног становања Града 
Добој, власници стамбених јединица социјал-
ног становања изграђене на подручју Града 
је Град Добој. Стамбене јединице социјалог 
становања на подручју Града Добој не могу се 
отуђивати нити стављати под хипотеку. 

Град Добој води бригу о броју расположи-
вих и потребних стамбених јединица, те је ду-
жан да обезбједи сигурно и неометано њихово 
коришћење и да се брине о инвестиционом и 
текућем одржавању и чувању тржишне вријед-
ности стамбених јединица, као и да закључује 
и води евиденцију уговора о закупу, што је ре-
гулисано законским прописима.

Права и обавезе града Добој, као власника 
стамбених јединица изграђених на њиховом 
подручју, које се односе на управљање и одр-
жавање, подразумјевају осигурање стамбених 
јединица приступачним и одговарајућим за 
становање у складу са законским прописима, 
уз одговарајуће управљање у складу са потре-
бама корисника.

Власник има право, али и обавезу организо-
вати управљање и одржавање објекта социјал-
ног становања, односно заједничких дијелова 
објекта, земљишта под објектом, земљиштем 
које служи за редовну употребу објекта, као и 
стамбене јединице које користе носиоци овог 
права. У организовању се користи властити 
потенцијал, а уколико постоје проблеми на 
нивоу локалне заједнице (због мањег броја 
стамбених јединица, или неспремности, нее-
кономичности и слично), управљање се може 
организовати и на нивоу више општина/градо-
ва.

Управљање и одржавање представља јав-
ни интерес за град Добој, нарочито инвести-
ционо одржавање стамбених објеката чијим 
се извођењем спречава или отклања опасност 
по живот и здравље људи, односно обезбјеђује 
се сигурност корисника стамбених јединица у 
згради и околини, као и радови хитних интер-
венција којима се непосредно отклања опас-
ност по живот и здравље људи и који се изводе 
без одгађања.

2. 4.  Одржавање

Циљ одржавања стамбене зграде/стамбених 
јединица је спречавање и отклањање кварова 
на заједничким дијеловима зграде и припа-
дајућим стамбеним јединицима, уз трошак 
што мање материјала и рада, те спречавање 
кварова и штете која може настати.

У послове одржавања, у зависности од њи-
хове природе, обима и динамике извођења спа-
дају:

 - редовно/текуће одржавање односи се на 
извођење радова ради спречавања оштећења 
која настају употребом зграде или ради 
отклањања тих оштећења, редовно техничко 
одржавање, као што су редован преглед 
разних инсталација и уређаја, те хигијена и 
одржавање зеленила ради задовољавајућег 
нивоа употребљивости зграде, све у складу 
са законским прописима и Правилником о 
начину и одржавању стамбених јединица 
социјалног становања Града Добој.

 - инвестиционо одржавање подразумијева 
веће поправке или преправке и замјену 
уређаја, инасталација и дијелова зграде, 
попут крова, фасаде, столарије, да би се 
објекти у корисном периоду трајања могли 
нормално користити за становање, а обим 
радова, рокове извођења, те финансијска 
средства, власници планирају кроз посебан 
програм инвестиционог одржавања у складу 
са законским прописима – Правилник о 
начину и одржавању стамбених јединица 
социјалног становања),

 - хитне поправке подразумијевају радови 
на спречавању и отклањању узрока 
непосредне опасности по живот и здравље 
људи у објекту, или поред њега у домену 
опасности, као и непосредне опасности 
за оштећење имовине, који се изводе без 
одгађања – радови хитне интервенције: 
оштећења и пуцања водоводне и 
канализационе инсталације, оштећења и 
пуцања централног гријања котловнице, 
топлотне измјењивачке подстанице и 
пумпне станице централног гријања које су 
у заједничком власништву, прокишњавање, 
односно продирање воде и других 
атмосферских падавина у зграду када 
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малтер и други дијелови фасадних облога 
и крова угрожавају сигурност, те оштећења 
на балкону, тераси, лођи и степеништву и 
других дијелова зграде, ослобађање лица и 
ствари из заглављеног лифта, квар на гасној 
инсталацији, зачепљење канализационе 
мреже, постојање опасности од поплаве, 
пожара и слично),

 - нужне поправке радови на отклањању 
оштећења на објекту која представљају 
опасности за живот и здравље људи 

 - поправке послије природне непогоде или 
усљед више силе у циљу санације посље-
дица насталих усљед природне непогоде 
или више силе на заједничким дијеловима 
зграде и становима, у складу са планом са-
нације посљедица које израђује надлежни 
орган власти.
Корисник/закупац је обавезан да одржа-

ва властити стан, а активности да прилагоди 
кућном реду у згради. Одржавање представља 
извршавање одређених послова ради очувања 
затечених вриједности стана, односно зграде 
као цјелине. Дужност станара је да се брину и 
одржавају у исправном стању стан који корис-
те, на начин да другим станарима не узрокују 
штету. Станари имају право да неометано ко-
ристе заједничке дијелове зграде без повређи-
вања права осталих корисника.

Корисник стана обавезан је да: одржава стан 
који користи, користи стан у складу са кућним 
редом, одобри овлаштеном лицу улазак у стан 
ради спречавања штете на другим становима, 
односно заједничким просторијама или ради 
хитног одржавања заједничких дијелова згра-
де. Корисник стана одговара за штету насталу 
због небриге или неодржавања стана.

2. 5. Закупнина

За кориштење стамбене јединице плаћа се 
закупнина која служи у сврху управљања и 
одржавања стамбених јединица. Закупнина се 
редовно и обавезно плаћа, а уколико корисник 
стамбене јединице није у могућности да изми-
ри обавезу плаћања, омогућена му је субвен-
ција закупнине од власника, уколико испуњава 
услове прописане законским прописима.

Закупнина је новчани износ који закупац/ко-
рисник стамбене јединице плаћа закуподавцу/

власнику на основу уговора о закупу стамбене 
јединице. Уговором о закупу стамбене једини-
це, који се доноси у писаној форми, уређују се 
међусобни односи уговорних страна у складу 
са Законом о социјалном становању Републи-
ке Српске и законским прописима којима се 
уређују облигациони односи те подзаконским 
актима усвојеним од стране Скупштине Гра-
да Добој. За кориштење стамбене јединице из 
уговора о закупу плаћа се закупнина која је 
трошковна (непрофитна) и користи се у сврху 
одрживог управљања и одржавања стамбених 
јединица социјалног становања. Закупнина се 
одређује на основу обрачуна свих стварних 
трошкова прибављања и коришћења стамбене 
јединице, а обрачунава се у фиксном износу 
у конвертибилним маркама (КМ) и плаћа се 
у 12 једнаких мјесечних рата до 15. у мјесецу 
за претходни мјесец. Код утврђивања висине 
закупнине узима се у обзир тип стамбене једи-
нице, зона, коефицијент погодности, трошко-
ви осигурања од основних ризика, трошкови 
амортизације , трошкови управљања, одржа-
вања заједничких дијелова зграде и сл.

Висину закупнине за стамбене јединице 
социјалног становања на подручју Града рје-
шењем утврђује градоначелник Града Добој  
и то у распону од 1,00 КМ/м2 до 1,20КМ/м2 
површине стамбене јединице          

2. 6.  Методологија израде стратегије

Циљ Стратегије је идентификација приори-
тета потребних за развој социјалног становања 
у Граду Добој.  Кључни задатак стратегије је 
развој области социјалног становања, те овај 
систем постане дугорочно одржив.

Израда Стратегије захтјевала је добро позна-
вање материје социјалног становања, одређе-
ну сарадњу и координацију свих учесника. 
Цјелокупан приступ стратешког планирања, 
у ком су коришћени принципи интерактивног 
мултидисциплинарног приступа, укључује пет 
задатака/фаза:

1. Дијагностика
2. Swot анализа
3. Визија
4. Операција
5. Праћење, евалуација и популаризација. 
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Прва фаза – дијагностиковање је припрем-

на фаза у којој се бавило истраживање и по-
требама рјешавања стамбеног питања великог 
броја породичних домаћинстава путем со-
цијалног становања, те је израђена стратешка 
анализа реалног профила и тренутног стања у 
Граду Добоју . У ову фазу спадају прикупљање 
податаке, разговор и укључености битних 
учесника, транспарентност, анализе, рада у 
групама и слично. 

Друга фази- SWOT анализа- представља 
синтезу налаза о интерним и екстерним факто-
рима који утичу на развој социјалног стано-
вања у Граду Добоју. 

Трећа фаза- визија развоја социјалног ста-
новања- представља крајњи циљ  који се жели 
постићи на пољу развоја социјалног стано-
вања у Граду Добоју. 

Четврта фаза- дефинисани су оперативни, 
стратешки циљеви и Акциони план, који пред-
стављају разраду визије социјалног становања. 
На основу стратешких циљева дефинисани су 
приоритетни циљеви, који се односе на спе-
цифичности социјалног становања, као и сви 
расположиви ресурси који могу допринијети 
развојном процесу социјалног становања. 

Пета фаза – након дефинисаних стратеш-
ких циљева и мјера за њихово спровођење пре-
лази се у ову фазу праћења, евалуације и попу-
ларизације, чиме је завршен процес у изради 
Стратегије. 

Након свега дефинише се план спровођења  
Стратегије са посебним освртом на финансије, 
те праћење резултата и примјена Стратегије 
развоја социјалног становања Града Добој до 
2032. године. 

3. ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКА 
АНАЛИЗА СТАЊА У ГРАДУ ДОБОЈУ

3. 1. Општи подаци о Граду Добоју

Град Добој (до 2014. године Општина До-
бој) једна је од 64 јединице локалне самоупра-
ве у Републици Српској, једном од два ентитета 
Босне и Херцеговине. Први помен Добоја веже 
се за далеку 1415. године, док резултати архе-
олошко-историјских истраживања показују 

постојање континуитета људског насељавања 
и живљења око Добоја од најстаријих епо-
ха праисторије па кроз различите историјске 
периоде, прошавши кроз периоде окупације 
од стране Дсманске и Аустроугарске државе.  
Састоји се од урбаног дијела града Добој и 70 
насељених мјеста, организованих у 67 мјес-
них заједница. Простире се на 2,91% укупне 
површине Републике Српске, односно 23,8 % 
регије Добој. 

3. 2. Геостратешки положај

Град Добој простире се на 653 км² површи-
не, од чега је 17 км² урбаног градског подручја. 
Подручје града Добој налази се на брежуљкас-
то-брдовитим предјелима Требаве, Озрена, 
Крњина и Вучијака. Од укупне територије гра-
да, без урбаног градског подручја, 202 км² се 
налазе на Требави, 193 км² на Озрену, 173 км² 
на Крњину и 68  км² на Вучијаку. 

Смјештен је у средишњем појасу Републи-
ке Српске и сјеверном дијелу Босне и Херце-
говине, у долини ријеке Босне. Граничи се са 
општинама Петрово, Модрича, Дервента, Ста-
нари у Републици Српској и Усора, Добој Југ, 
Добој Исток и  Градачац у Федерацији Босне и 
Херцеговине.

Подручје града Добој организовано је у 67 
мјесних заједница и то: Центар I, Центар II, 
Доњи Град, Горњи Град, Махала Доња, Чар-
шија, Миљковац, Орашје, Макљеновац, При-
саде, Чаире, Крчевине, Усора, Баре, Добој 
Нови, Пољице, Свјетлича, Липац, Суво Поље, 
Текућица, Бољанић,  Придјел Доњи, Придјел 
Горњи, Шеварлије, Поточани, Трбук – Осој-
ница, Стријежевица, Брезици, Јабучић Поље, 
Рјечица, Пакленица Доња,  Пакленица Горња, 
Костајница, Грапска Горња, Грапска Доња, 
Сјенина Ријека, Сјенина, Палежница Доња, 
Палежница Горња, Скиповац Доњи, Зелиња 
Горња, Бушлетић, Кожухе, Осјечани, Чивчије 
Осјечанске, Кладари, Зарјеча, Трњани, Велика 
Буковица, Мала Буковица, Грабовица, Стано-
ви, Љескове Воде, Чивчије Буковачке, Трња-
чани, Которско, Буковац, Комарица, Фоча, 
Јоховац, Подновље, Прњавор Мали, Прњавор 
Велики, Тисовац, Ритешић, Мајевац и Опсине. 
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Добој се налази на надморској висини од 

146 м, док се подручје града Добој налази у 
низијама ријечних долина, на брежуљкас-
то-брдовитим теренима и ниским планинама 
до 1000 м надморске висине.

Добој се налази на 40º40̓ сјеверне географ-
ске ширине и 18º06̓ источне географске дужи-
не.

3. 3. Клима

На климатске услове који владају на овим 
просторима највише утиче сјеверни перипа-
нонски дио, који припада умјерено-континен-
талном панонском појасу, а то значи да су љета 
топла и зиме умјерено хладне, док просјечна 
годишња температура износи 10 целзиусових 
степени. Падавине су углавном распоређене, а 
најинтензивније су у периоду мај-јун. Просјеч-
на остварена количина падавина креће се од 
1.000-1.100мм/м2.

Након незапамћених киша које су мјесецу 
мају 2014. године погодиле Балканско полуос-
трво, па тако и Босну и Херцеговину, дошло 
је до наглог пораста водостаја на ријекама, да 
би 14. маја 2014. године попримила размјере 
озбиљне катастрофе. Највише су страдали гра-
дови Маглај, Шамац и Добој. Добој је имао не-
сагледиве материјалне посљедице, уништени 
су многи привредни субјекти као и велики дио 
стамбеног фонда. 

Иако је избјегнута еколошко-хуманитарна 
катастрофа и спријечене су заразе, у наведе-
ним поплавама животе је изгубило 11 суграђа-
на, стога  се 15.мај у Граду Добоју обиљежава 
као Дан сјећања на жртве поплава.

3. 4. Туризам

Разноврсна туристичка понуда Града До-
бој огледа се у различитим садржајима међу 
којима се посебно истиче средњовјековна До-
бојска тврђава (Градина) која се налази у самом 
центру града. Поред тога што се са Добојске 
тврђаве са које се пружа панорамски поглед, 
Градина представља и значајан културно-исто-
ријски споменик који је под заштитом државе.

Поред Градине, за љубитеље адреналин-
ских спортова, домаће хране, дивљих живо-
тиња и нетакнуте природе идеална локација 

је излетиште Околишта, као и планина Озрен. 
Ова планина посебно је позната по брању тра-
ве Ива на врху Гостиљ, који се налази на 773 
метра надморске висине. Брање трава Ива 
традиционално се организује 11.септембра на 
православни празник Усјековања главе Светог 
Јована Крститеља. Ова традиција је уписана 
на UNESCO-ву листу нематеријалних култур-
них добара.

3. 5. Становништво 

Становништво значајно утиче на укупна 
кретања економије у земљи, са једне стра-
не кроз понуду рада, а са друге стране кроз 
компоненту потрошње. Стопа природног 
прираштаја у Републици Српској је од 2002. 
године негативна и указује на поремећај у 
виталним структурама, са низом негативних 
посљедица. Пад стопе наталитета константа је 
већ неколико деценија, али у годинама након 
посљедњег рата питање пада наталитета ушло 
је у фазу у којој је демографски опоравак неиз-
вјестан. Према пројекцијама социоекономске 
анализе у Републици Српској се очекује наста-
вак процеса депопулације, што ће допринјети 
неуједначености старосне, радно способне и 
економске структуре становништва. Основни 
циљ спровођења пронаталитетних мјера по-
пулационе политике у Републици Српској је 
достизање стопе укупног фертилитета од 2.1 
дјетета по мајци, што би омогућило само прос-
ту замјену генерација и одржавање нивоа ста-
ционарног становништва, али и подмлађивања 
популације.¹

Према попису становника из 2013. године 
град Добој насељава 68.514 становника, што 
чини 5,9 % од укупног броја становника Ре-
публике Српске. Од тог броја 26.987 или 39 
% становника живи у урбаном градском под-
ручју. Густина насељености је 106 становника 
по км². 

Жене у граду Добој чине 51,5% од укуп-
ног броја становника и просјечна старост им 
је 43,60 године, док мушкарци чине 48,5 % од 
укупног броја становника и просјечна старост 
име је 40,63 године. Просјечна старост станов-
ника града Добој је 42,16 година .
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На подручју града Добој у 2019. години 

било је укупно 12.697 запослених лица. Може 
се рећи да је и знатан број радно способних 

становника града Добој запослен на подручји-

ма других сусједних општина.
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Просјечна плата у граду Добој у 2020. години била је 962 КМ.

Етничка структура становништва Града 
Добој је током деведесетих година и касније 
знатно промијењена услијед ратних догађаја 
и каснијих посратних и мирнодопских миг-
рација. Према званичним подацима са пописа 

становништва из 2013.године, процјена етнич-
ке структуре становништва приказана је у при-
ложеној табели.

Година 
пописа 2013. 1991. у промијењеним 

границама 1991. 1981. 1971.

Муслимани 15.322 
(31,45%) 29.108 (32,37%) 41.164 

(40,14%)
35.742 

(35,90%)
32.418 

(36,43%)

Срби 52.628 
(73,67%) 42.610 (47,38%) 39.820 

(38,83%)
39.224 

(39,40%)
39.884 

(44,82%)

Хрвати 1.845 
(2,58%) 10.332 (11,49%) 13.264 

(12,93%)
14.522 

(14,58%)
14.754 

(16,58%)

Југословени 5.765 
(5,62%)

8.064 
(8,10%)

1.124 
(1,26%)

Остали и 
непознато

1.646 
(2,30%) 7.879 (8,76%) 2.536 

(2,47%)
1.996 

(2,00%) 805 (0,90%)

Укупно 71.441 89.929 102.549 99.548 88.985

Када је у питању национална структура, Град Добој бог самог свох географсог положаја и 
границом са Федерацијом Босне и Херцеговине преставља мултиетничку средину сачињену

3. 6. Расположиви развојни ресурси

Добој представља један од кључних и нај-
важнијих комуникационих раскршћа БиХ. На-
име, дуж пространих ријечних токова Босне, 
Усоре и Спрече развио се, како друмски тако 
и жељезнички саобраћај, добијајући свој пуни 

смисао на макроплану, тј. остварујући повеза-
ност двају макрорегија Средњоевропске и Ме-
дитеранске, а тиме и основе за настајање и раз-
вој осталих грана привреде. Слободно се може 
рећи да је простор града Добој комуникациона 
спона Панонског и Јадранског басена, с једне 



Број 3 Страна  27С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
стране, те Западне Европе и Централног Бал-
кана, с друге стране, и као такав има стратеш-
ки значај, како за микрорегију тако и за цијелу 
Републику Српску.

3. 7. Суфинансирање средстава за куповину 
станова за младе брачне парове на 
подручју Града Добој

Поред бриге Града за обезбјеђивање стано-
вања категоријама становништва који из раз-
личитих економских или социјалних разлога 
нису у могућности да себи прибаве стамбени 
простор по тржишној цијени, Град Добој на-
стојећи да олакша младим брачним паровима 
стицање сопствене некретнине по тржишној 
цијени, донио је Одлуку о суфинасирању сред-
става за куповину 100 станова у сврху подсти-
цања младих брачних парова на подручју Гра-
да Добој.

Финансирање Града наведених стамбених 
јединица одвија се по два модела.

1. Модел 1.- Град Добој финансира 49% уку-
пне вриједности стамбене јединице, док 
супружници финансирају 51% те у том 
случају сами бирају стамбену јединицу.

2. Модел 2. – Град Добој финансира 70% 
укупне вриједности стамбене јединице, 
док супружници финаснирају 30%, те у 
том случају немају право на самосталан 
избор стамбене јединице, него се избор 
врши из преосталих расположивих стам-
бених јединица Града, а на основу Јавог 
позива. 

До сада су додијељена 74 стана у 10 разли-
читих стамбених јединица.

3.8. Здравствена заштита на подручју 
Града Добој

Здравствена заштита грађана на подручју 
Града Добој спроводи се на примарнпм, секун-
дарнпм и дјелом на терцијарном нивоу и пу-
тем приватне праксе. Град Добој представња 
регионални центар здравствене заштите за пет 
општина: Дервента, Шамац, Брод, Модрича и 
Теслић. Област здравствене заштите регулиса-
на је Законом о здравственој заштити („Служ-
бени гласник Републике Српске“, број 106/09). 
Примарни ниво здравствене заштите се те-
мељи на моделу породичне медицине и обез-

бјеђује се кроз активнпсти Дома здравља. Се-
кундарни ниво здравствене заштите остварује 
се путем болничко-стационираног пружања 
услуга грађанима у Општој болници Свети 
Апостол Лука, као и терцијарни ниво који се 
дјелимично пружа у специјалистичким амбу-
лантама и службама Опште болнице.

Имајући у виду да је болница „Свети Апос-
тол Лука“ једина здравствена установа овак-
вог типа која лијечи преко 200.000 пацијена-
та, од  посебног значаја за Град Добој јесте 
изградња нове болнице у добојском насељу 
Усора, вриједности преко 100 милиона конвер-
тибилних марака, пројекат кинеске фирме Си-
нофарм, а биће опремљена најсавременијим 
технологијама у пружању медицинских услу-
га.

Бруто површина нове болнице „Свети 
Апостол Лука“ износи 28.078,94 квадратних 
метара,а техничког објекта 680 квадратних 
метара. Спратност објекта је П+6 (приземље и 
6 спратова). У главном објекту биће смјеште-
на сва медицинска и немедицинска одјељења 
заједно са 464 болесничка кревета, док ће тех-
нички дио бити предвиђен за смјештај котлов-
нице, станице за медицинске гасове и сл. 

Изградњом нове болнице отвориће се ве-
лики број радних мјеста чиме ће се повећати 
потреба и за смјештајним капацитетима за ка-
дрове медицинске струке. 

Планирани завршетак радова нове болнице 
„Свети Апостол Лука“ према досадашњој ди-
намици радова предвиђен је за јун 2022. годи-
не.

3. 9. Социјална заштита

Јавна установа Центар за социјални рад 
Града Добој је установа социјалне заштите 
коју је основао Град Добој за извршавање 
послова и реализацију права утврђених 
Законом о социјалној заштити, Породичним 
законом, Законом о заштити од насиља у 
породици, Законом о заштити и поступању 
са малољетницима у кривичном поступку. 
Центар се бави и пружањем других услуга 
социјалног рада, самостално или у сарадњи са 
другим институцијама и удружењима.
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У провођењу социјалне заштите и социјал-

ног рада, Центар за социјални рад врши сле-
дећа јавна овлашћења:

 - пружа стручну помоћ грађанима
 - рјешава у првом степену о остваривању 
права из области породично-правне зашти-
те и старатељства

 - ради на спровођењу мјера према малољет-
ним лицима у кривичном поступку

 - пружа социјалне услуге у поступку рје-
шавања о правима из области социјалне 
заштите

 - врши надзор над хранитељским породица-
ма

 - води евиденцију и документацију о прави-
ма, пруженим услугама и предузетим мје-
рама у оквиру своје дјелатности и издаје 
увјерења на основу евиденције и

 - врши исплату новчаних права утврђених 
Законом о социјалној заштити и другим 
прописима и општим актима.
Поред ових послова, Центар за социјални 

рад обавља и стручне послове из области со-
цијалне заштите и социјалног рада, породичне 
и дјечије заштите, и то:

 - открива и прати социјалне потребе грађана 
и проблеме у области социјалне заштите

 - предлаже и предузима мјере у рјешавању 
социјалних потреба грађана и прати њихо-
во извршење

 - предлаже мјере за унапређење социјалне 
заштите и планирање развоја система со-
цијалне заштите у локалним заједницама, 
организује и спроводи одговарајуће облике 
социјалне и дјечије заштите и непосредно 
пружа социјалне услуге

 - прати стање у области дјечије и породич-
но-правне заштите, покреће иницијативе и 
предлаже мјере за унапређивање система 
дјечије и породичне заштите

 - развија и унапређује превентивне 
активности које доприносе спречавању и 
сузбијању социјалних проблема

 - пружа дијагностичке услуге, спроводи од-
говарајући третман, савјетодавне, тера-
пијске услуге и стручну помоћ корисници-
ма

 - подстиче, организује и координира профе-
сионални и доборовољни рад у области со-
цијалне заштите

 - ради на развоју разноврсних модела 
збрињавања корисника у заједници и со-
цијалних услуга  у складу са потребама ко-
рисника, развија социјални рад у заједници

 - пружа услуге помоћи његе у кући, дневног 
збрињавања и прихватилишта

 - подстиче и развија самопомоћ, добровољни 
рад, међуљудску солидараност, добротвор-
не и хуманитарне дјелатности

 - обавља послове савјетовалишта за пробле-
ме брака и породице, васпитања дјеце, ус-
војења, односа родитеља и дјеце

 - обавља аналитичко-истаживачке послове у 
локалним заједницама и

 - обавља и друге послове утврђене законом и 
одлукама јединице локалне самоуправе
Центар за социјални рад остварује редов-

ну сарадњу са Градском управом Града До-
бој, преко Одјељења за стамбено-комуналне 
послове, те учествује у изради Стратегије раз-
воја социјалног становања Града Добој, упра-
во из разлога што постоји потреба за оваквим 
видом збрињавања великог броја њихових ко-
рисника. 

 3. 10. Анализа резултата истраживања

Према подацима закључним са 31.12.2021. 
године у Граду Добој налази се 1371 расеље-
них породица, која има 4499 чланова породич-
ног домаћинства који имају статус расељених 
лица. Што се тиче избјеглих лица на подручју 
Града Добој налази се 58 избјегличких породи-
ца, односоно 171 лице. 

У алтернативном смјештају je 206 породи-
цa.

Републички секретатијат за расељена лица 
и миграције плаћа алтернативни смјештај за 
71 породицу, те за 93 породице се плаћа закуп 
и одржавање Дома пензионера Добој који ће 
бити смјештени у новоизграђеној згради из 
Цеб 2 пројекта за социјално становање.

ЈУ Центар за социјални рад Добој не рас-
полаже податком колико укупно породица са 
територије Града Добој живи у неусловном 
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смјештају, јер воде евиденцију за кориснике 
права из Закона о социјалној заштити. 

Право на новчану помоћ тренутно користи 
62 породице, а половина породица живи у јако 
лошим стамбеним условима.

На основу информација ЈУ Центар за со-
цијални рад Добој, Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности Градске управе Града 
Добој, те појединачних захтјева грађана пре-
ма Градској управи Града, процјењује се да 

највеће потребе за социјалним становањем 
имају материјално необезбјеђена лица, лица 
неспособна за рад, лица са инвалидитетом, 
старија лица без породичног старања, жртве 
насиља у породици и млади без родитељс-
ког старања који напуштају алтернативни 
вид збрињавања. Корисници алтернативног 
смјештаја су углавном могу сврстати у једну 
или више ових категорија, те се због тога њима 
даје приоритет у рјешавању стамбеног питања 
путем социјалног становања.

Табела 13. Процјена потреба за социјалним становањем, ЈУ Центар за социјални рад

Р. 
бр.

Категорија становника у стању 
потребе

Стање потребе
Врло 
ниско Ниско Умјерено Високо Врло 

високо

Млади брачни парови до 35 година X

Лица са дефицитарним занимањима X

Расељена лица и избјеглице X

Демобилисани борци X

Ратни војни инвалиди од 5. до 10. 
категорије X

Повратници (по споразуму о 
реадмисији) X

Жртве ратне тортуре X

Самохрани родитељи X

Породице са 3+ дјеце X

Млади до 35 година X

Материјално необезбијеђена лица X

Лица неспособна за рад X

Лица са инвалидитетом X

Старија лица без породичног 
старања X

Жртве насиља у породици X

Млади без родитељског старања 
који напуштају алтернативни вид 
збрињавања

X
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4. ПОСТОЈЕЋА СТАМБЕНА 
СИТУАЦИЈА У ГРАДУ ДОБОЈ

Када је у питању постојећи фонд стамбених 
јединица, на подручју Града Добој изграђен је 
колективни објекат састављен од 3 ламеле, гдје 
су предвиђене укупно 134 стамбене јединице 
и то Ламела 1 - 44 стамбене јединице, Ламе-
ла 2 - 46 стамбених јединица и Ламела 3 - 44 
стамбене јединице. Укупна нето површина 
Л1+Л2+Л3 = 7.381,51 м2 . Наведеном динами-
ком рада, потпуно завршавање објекта и прво 
усељавање предвиђено је за крај мјесеца јуна 
2022. године, док је рок завршетка радова сеп-
тембар 2022. године. 

У питању је CEB 2 пројеткат из кредитних 
средстава чији је главни имплементатор Влада 
Републике Српске, односно Републички секре-
таријат за расељена лица и миграције.

Током реализације Пројекта реконструкције 
стамбених јединица корисиника колективних 
центара (ФП 1499) која је вршена у сарадњи 
са Развојном банком Савјета Европе (ЦЕБ) до-
говорено је да по његовом окончању започну 
активности на дефинитивном затварању свих 
колективних центара и колективних облика 
алтернативног смјештаја у Босни и Херцего-
вини. У том циљу, у новембру 2010. године 
надлежна министарства формирала су Тим за 
припрему и имплементацију Пројекта под на-
зивом „Подршка интерно расељеним и другим 
социјалним лицима која живе у колективном и 
алтернативном смјештају“.

Након припреме пројектног приједлога 
исти је упућен Развојној банци Савјета Евро-
пе на одобравање. Након одобравања Пројек-
та од стране Развојне банке  Савјета Европе 
потписан је оквирни споразум о кредиту из-
међу Развојне банке  Савјета Европе и Босне и 
Херцеговине 08.05.2014. године, а објављен у 
„Службеном гласнику БиХ-Међународни уго-
вори број 13/14“.

Након тога, Народна скупштина Репубике 
Српске дана 18.02.2015. године донијела је Од-
луку о прихватању задужења Републике Срп-
ске према Развојној банци  Савјета Европе по 
пројекту затварања колективних центара-ЛД 
1789, а која је објављена у „Службеном глас-
нику РС“ број 15/15.

Циљ пројекта је осигурати интерно расеље-
ним лицима, која су расељена током ратних 
дејстава 1992-1995 године и другим угроже-
ним становницима коктивних центара и ал-
тернативних видова смјештаја, а нарочито 
социјално стамбено збрињавање и по потреби 
институционалну његу прилагођену степену 
угрожености корисника.

Сврха пројекта је да се интерно расељеним 
лицима и другим угроженим особама омогићи 
да се преселе из претрпаних, оштећених и при-
времених смјештаја у колективним центрима и 
алтернативном смјештају гдје живе већ годи-
нама, те да коначно остваре право на одгова-
рајући смјештај.

Путем наведеног Пројекта CEB обухваћен 
је горе наведени објекат са 134 стамбене једи-
нице и 3 ламеле у вриједности 7 милиона КМ 
без ПДВ-а.

Објекти, односно све стамбене јединице 
биће опремљене намјештајем и стварима у 
вриједности 450000КМ.

Поред наведених стамбених јединица, по-
требан број стамбених јединица за категорије 
корисника социјалног становања износи 50 
(педесет) стамбених јединица, те се овај  фонд 
може повећавати о чему Скупштина доноси 
одлуку, а у складу са овом стратегијом.

Технички стандарди морају задовољавати 
величину стамбене јединице која се додјељује 
на коришћење у односу на број чланова поро-
дичног домаћинства, с тим да додијељени стан 
на коришћење не може бити већи од 81м2.
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- Ламела 1 насеље „БАРЕ“ Град Добој

Табела 1. Обрачун површина

Ламела1- 
Приземље

Ламела1-Први 
спрат

Ламела1-Други 
спрат

Ламела1- 
Повучени етаж

Укупно Ламела 1

 Пк (Нето) л1= 
515,80 м2

Пк (Нето) л1=
 614,24 м2

Пк (Нето) л1=  
637,71 м2

Пк (Нето) л1= 
633,67 м2

Пк (Нето) л1= 
2401,42 м2

Пк (Бруто) л1= 
614,09 м2

Пк (Бруто) л1= 
729, 42 м2

Пк (Бруто) л1= 
754,64 м2

Пк (Бруто) л1= 
749,57 м2

Пк (Бруто) л1=
2847,72 м2

Табела 2. Типологија Станова према пројектном задатку

Ламела1- 
Приземље

Ламела1-Први 
спрат

Ламела1-Други 
спрат

Ламела1- 
Повучени 

етаж
Укупно Ламела 1

Гарсоњера х 5 Гарсоњера х 2 Гарсоњера х 1 Гарсоњера х 1 Гарсоњера х 9

Једнособан стан 
х 5

Једнособан стан 
х 5

Једнособан стан 
х 6

Једнособан 
стан х 6

Једнособан стан 
х 22

Двособан стан 
х 1

Двособан стан 
х 3

Двособан стан 
х 3

Двособан стан 
х 3

Двособан стан 
х 10

Трособан стан
Трособан стан 

х 1
Трособан стан х 1

Трособан стан 
х 1

Трособан стан 
х 3

Укупно
44 стамбене 

јединице

- Ламела 2 насеље „БАРЕ“ Града Добој

Табела 1. Обрачун површина

Ламела2- 
Приземље

Ламела2-Први 
спрат

Ламела2-Други 
спрат

Ламела2- 
Повучени етаж

Укупно Ламела 2
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 Пк (Нето) л2= 
559,00 м2

Пк (Нето) л2=
552,33 м2

Пк (Нето) л2=  
607,33 м2

Пк (Нето) л2= 
590,77 м2

Пк (Нето) л2= 
2309,84 м2

Пг (Бруто) л2= 
654,74 м2

Пг (Бруто) л2= 
646,90 м2

Пг (Бруто) л2= 
708,40 м2

Пг (Бруто) л2= 
686,96 м2

Пг (Бруто) л2= 
2696,73 м2

Табела 2. Типологија Станова према пројектном задатку

Ламела2- 
Приземље

Ламела2-Први 
спрат

Ламела2-Други 
спрат

Ламела2- 
Повучени етаж

Укупно Ламела 2

Гарсоњера х 2 Гарсоњера х 5 Гарсоњера х 3 Гарсоњера х 3 Гарсоњера х 13

Једнособан стан 
х 6

Једнособан стан 
х 6

Једнособан стан 
х 6

Једнособан стан 
х 8

Једнособан стан 
х 26

Двособан стан 
х 2

Двособан стан 
х 1

Двособан стан 
х 3

Двособан стан 
х 1

Двособан стан х 7

Трособан стан
Трособан стан 

х 0
Трособан стан 

х 0
Трособан стан 

х 0
Трособан стан х 0

Укупно
46 стамбених  

јединица

- Ламела 3 насеље „БАРЕ“ Града Добој

Табела 1. Обрачун површина

Ламела3- 
Подрум

Ламела3- 
Приземље

Ламела3-
Први спрат

Ламела3-
Други спрат

Ламела3- 
Повучени 

етаж

Укупно 
Ламела 3

Пк (Нето) л3= 
512,29 м2

Пк (Нето) 
л3= 

515,90 м2

Пк (Нето) 
л3= 

604,80м2

Пк (Нето) 
л3= 

635,11м2

Пк (Нето) 
л3= 

630,40 м2

Пк (Нето) л3= 
2898,54 м2

Пк (Бруто) л3= 
610,92м2

Пг (Бруто) 
л3=

614,09 

Пг (Бруто) 
л3= 

718,43м2

Пг (Бруто) 
л3= 

750,70м2

Пг (Бруто) 
л3= 

744,97м2

Пг (Бруто) 
л3= 

3439,11м2
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Табела 2. Типологија Станова према пројектном задатку

Ламела3- 
Подрум

Ламела3- 
Приземље

Ламела3-Први 
спрат

Ламела3-
Други спрат

Ламела3- 
Повучени 

етаж

Укупно 
Ламела 3

Гарсоњера х 5 Гарсоњера х 1 Гарсоњера х 1 Гарсоњера х 1 Гарсоњера х 8

Једнособан 
стан х 5

Једнособан 
стан х 7

Једнособан 
стан х 7

Једнособан 
стан х 7

Једнособан 
стан х 26

Двособан стан 
х 1

Двособан стан 
х 2

Двособан стан 
х 2

Двособан стан 
х 2

Двособан 
стан х 7

Трособан стан 
х 0

Трособан стан 
х 1

Трособан стан 
х 1

Трособан стан 
х 1

Трособан стан 
х 3

Укупно 44 стамбене 
јединице

5. SWOT АНАЛИЗА

SWOT analiza је дио аналитичког 
одлучивања. Најчешће се користи као метода 
припреме и анализе у сврху доношења 
стратешких планова. Као таква представља 
практичну алатку за одређивање стратегије 
за достигнуће оптималних циљева зарад 
доношења најефикаснијих одлука за 
пословање, у турбулентном и крајње 
неизвијесном окружењу.

SWOT analiza (engl. SWOT analysis, njem. 
SWOT-Analyse) је појам који представља ос-
новни инструмент, основну технику страте-

гијске анализе, и самим тим стратегијског 
менаџмента, која омогућава анализу услова у 
којима се налази компанија и привредна грана 
у којој послује, односно путем које се уочавају 
најбољи стратегијски избори довођењем у везу 
снага и слабости са шансама и пријетњама у 
екстерном окружењу.

SWOT analiza пружа оквир и чврсту основу 
за анализирање четири елемента у узајамној 
корелацији, а који су дио интерног и екстерног 
окружења. Она идентификује услове и стања 
која постоје унутар и око. Четири елемента 
SWOT analize су снага, слабости, повољне 
прилике и опасности или пријетње. 

Синтеза оцјена стања кроз SWOT анализу

   СНАГЕ СЛАБОСТИ

• Усвојен закон о социјалном ста-
новању Републике Српске, те 
подзаконски акти – одлуке и 
правилници у 90% јединица ло-
калне самоуправе;

• Фонд стамбених јединица со-
цијалног становања изграђен 
кроз кредитна средства и дона-
ције који је у јавној својини;

• Неповољна демографска кретања посебно у погра-
ничним општинама;

• Изражене разлике у величини степену развијености и 
капацитету јединица локалне самоуправе;

• Недовољан фонд стамбених јединица социјалног ста-
новања у већим градовима;

• Недовољна обученост кадра у институцијама које се 
баве социјалним становањем на свим нивоима, за уп-
рављање појединим аспектима социјалних стамбених 
програма, а посебно финансијским аспектима и аспек-
тима рада са корисницима;
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• Усвојена Одлука о фонду 
стамбених јединица социјал-
ног становања Града Добој, 
Одлука о висини кориштења 
стамбених јединица социјал-
ног становања Града Добој 
и Одлука о поступку суб-
венционисања закупнине за 
стамбене јединице социјал-
ног становања Града Добој;

• Усвојена Одлука о фонду 
стамбених јединица социјал-
ног становања Града Добој, 
Одлука о висини кориштења 
стамбених јединица социјал-
ног становања Града Добој 
и Одлука о поступку суб-
венционисања закупнине за 
стамбене јединице социјал-
ног становања Града Добој;

• Усвојен Правилник о поступ-
ку додјеле стамбених једини-
ца социјалног становања Гра-
да Добој;

• Богатство природних ре-
сурса, попут обрадивог 
земљишта и слично;

• Положај Града Добој и тра-
диција у привреди и култури;

• Солидно развијен невладин 
сектор за пружање услуга и 
партнерску сарадњу;

• Социјална заштита уређе-
на кроз законску регулативу 
стратегије и правилнике.

• Оптерећење јединица локалне самоуправе социјалним 
потребама становништва;

• Непостојање или неажурност просторно – планске доку-
ментације и евиденција о непокретностима у Републици 
Српској;

• Занемариво мали стамбени фонд у јавним буџетима за 
спровођење стамбених програма за најсиромашније и из-
мирење обавеза према свим категоријама корисника со-
цијалне заштите;

• Ограничена средства и инструменти који би стимулиса-
ли сарадњу јединица локалне самоуправе на заједничким 
пројектима;

• Недостатак локалних иницијатива и превелика очеки-
вања од виших нивоа власти;

• Споро рјешавање имовинско – правних односа;
• Непостојање система прочишћавања отпадних вода (у 

случају када не постоје мјере заштите екологије, а стам-
бени објекти се налазе у близини изворишта ријека и сл.);

• Непостојање стамбених додатака, као института стам-
бене подршке за социјално угрожене и најсиромашније 
категорије;

• Наслијеђени неријешени имовинско правни односи који 
ограничавају економски развој и управљање ресурсима;

• Недостатак обједињених база података о стамбеним по-
требама и могућностима за развој сектора социјалног 
становања на локалном нивоу, те застарјелост опреме и 
технологије;

• Висока стопа незапослености;
• Недостатак радне снаге дефицитарна занимања;
• Недовољна искориштеност природних ресурса и слаб ту-

ристички маркетинг;
• Могуће злоупотребе социјалног становања, усљед недо-

вољно развијеног система контроле свих актера, као и ко-
рисника социјалног становања

Шансе Пријетње

• Доношење стратешких развој-
них докумената на нивоу Града 
Добој и њихова примјена, те уна-
пређење статистике у области 
становања;

• Едукација шире јавности о зна-
чају социјалног становања и ко-
ристи за цјелокупну заједницу 
од овог вида стамбеног збриња-
вања;

• Општа економска ситуација и актуелне регионалне 
прилике,

•  Недовољан политички интерес за развој социјалног 
становања и неразумијевање његовог значаја;

• Даљи пад животног стандарда, нивоа зарада, незапос-
леност и поремећај у тржишту рада;

• Поремећај у демографској структури становништва 
(одлазак најперспективнијих кадрова);

• Недостатак радних мјеста;
• Недовољно стимулативни пословни амбијент;
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• Већа искориштеност Закона о 
јавно – приватном партнерству 
(Јавно – приватно партнерство 
као модел за боље искоришта-
вање ресурса, извршавање на-
длежности и послова локалне 
самоуправе, те остваривање при-
хода градова и општина);

• Развијање перспективних об-
ласти – пољопривреда, туризам;

• Оживљавање привредног раз-
воја;

• Постојање великог броја пројека-
та и фондова ЕУ (ИПА фондови) 
и међународних организација ус-
мјерених на развој локалне само-
управе, пољопривреду и рурални 
развој, развој малих и средњих 
предузећа, развој туризма, пре-
кограничну сарадњу и развој 
других области од интереса за 
локалну самоуправу;

• Кориштење претприступних 
фондова за јачање инфраструк-
туре и развој људских ресурса;

• Креирање предуслова за долазак 
нових инвеститора;

• Јачање сарадње са дијаспором;
• Велико инетересовање грађана 

за уређење стамбеног сектора у 
правцу стварања бољих услова 
за рјешавање њихових основних 
стамбених потреба;

• Постојање сиве економије и нелојалне конкуренције;
• Неријешени имовинско – правни односи;
• Недостатак финансија у буџету Републике Српске;
• Водозахватно подручје;
• Неповољан одраз дуготрајне економске кризе на еко-

номску ситуацију грађана и пријетност од даљег по-
већања социјално – угрожених категорија;

• Неусклађеност потреба и постојеће легислативе;
• Претјерана материјално – стамбена зависност младих 

од родитеља;
• Повећан однос морталитета у односу на наталитет;
• Недостатак финансијских средстава;
• Економска криза и политичка нестабилност у земљи 

и окружењу;
• Појачање негативних ефеката свјетске економске 

кризе;
• Раст стопе инфлације;
• Нагле промјене кретања на тржишту капитала и на 

стамбеном тржишту;
• Нагли пораст социјалних стамбених потреба, које 

неће бити могуће задовољити у кратком року;
• Пораст стамбених потреба насталих усљед 

непредвиђених околности (повећање немогућности 
наплате постојећих стамбених кредита и принудно 
извршење хипотеке првог реда и слично);

• Даље отуђивање јавног стамбеног фонда;
• Миграције становништва и све израженија 

неравнотежа урбаних и руралних подручја.

• Кориштење свих расположивих 
сопствених потенцијала корис-
ника да учествују у реализацији 
програма социјалног становања 
(нпр. расположиве непокрет-
ности/земљиште у приватној 
својини, могућности сопственог 
учешћа у реализацији програма 
– финансијски или кроз рад);

• Расположиво инфраструктурно 
опремљено земљиште у локал-
ним заједницама, за изградњу 
социјалних станова (неизграђено 
или изграђено које је намјењено 
за програме урбане обнове);
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• Изграђени објекти, које је могуће адаптира-
ти за потребе социјалног становања;

• Повољни природни услови за кориштење 
одрживих и обновљивих извора енергије;

• Увећање фонда стамбених јединица со-
цијалног становања (нове стамбене једи-
нице, адаптација старих, доградња по-
стојећих);

• Измјене и допуне законске регулативе у 
вези са стамбеним и финансијским закони-
ма;

• Израда свеобухватне стамбене стратегије.

6. ВИЗИЈА
Општи циљ стамбене политике социјалног 

становања је да се за становништво у Граду 
Добој, за које постоји потреба овог вида ста-
новања, обезбиједе стамбене јединице одго-
варајуће величине, пристојног квалитета и уз 
минималну цијену.

Да би се овај општи циљ учинио одређе-
нијим неопходно је размотрити кључна пи-
тања: 

1. приступ становању најугроженијих кате-
горија становништва, 

2. финансијска доступност, 
3. посебне потребе (поред економских фак-

тора, битно је обратити пажњу на посебне 
потребе одређених категорија попут лица 
са инвалидитетом, старијих лица и др), 

4. правна сигурност и 
5. борба против друштвене искључености и 

слично.
У спровођењу Стратегије социјалног стано-

вања Града Добој, потребно је поштовати ос-
новне принципе на којима се заснива систем 
социјалног становања, и то:

1. Владавина права, што подразумијева да се 
републички органи и органи локалне са-
моуправе Града Добој придржавају Уста-
ва, закона и других прописа; 

2. Приступачност, која се односи на трош-
ковну доступност стамбених јединица и 
исказује се односом трошкова становања 
и висине прихода; 

3. Добра циљаност и праведност код избора 
корисника; 

4. Ефикасност и самосталност, што подразу-
мијева спровођење надлежности које су 
додијељене Граду Добој, на најбољи на-
чин, у интересу свих грађана; 

5. Ефикасно коришћење ресурса и зашти-
та животне средине, што подразумијева 
поштовање главних принципа заштите и 
унапређења животне средине;

6. Јавност и транспарентност, што подразу-
мијева доступност свих информација;

7. Финансијска одрживост, којом се подразу-
мијева да се са што мање средстава по-
стигну што бољи ефекти; 

8. Економска одрживост, која подразумије-
ва да социјално становање не смије да 
смањује економску ефикасност у об-
ласти станоградње, тј. да квари слобод-
но функционисање стамбеног тржишта, 
јер социјално становање неће довести до 
повећања трошкова градње, односно до 
повећања цијена на тржишту станова и до 
смањења приватне станоградње; 

9. Фискална одрживост, која подразумијева 
поставку социјалног становања, тако да 
буде у складу са реалним могућностима 
финансирања од стране Града Добој и вла-
де Републике Српске;

10. Системски приступ планирању и упра-
вљању развоја социјалног становања, што 
подразумијева развој заснован на утврђе-
ним приоритетима и изради стратешких 
развојних докумената Града Добој, ус-
клађених са стратешким документима ре-
публичког нивоа власти.
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7. СТРАТЕШКИ ОПЕРАТИВНИ 
ЦИЉЕВИ

 На основу социоекономске и SWOT ана-
лизе постављен је основ за дефинисање стра-
тешких циљева развоја социјалног становања 
у Граду Добоју. 

 Циљеви представљају корак напријед у раз-
ради визије и када су прецизно формулисани, 
усмјеравају све учеснике на извршавање зајед-
ничког посла. Они представљају израз стања 
које желимо постићи, али и ресурсе којима 
располажемо, одражавају и прошлост, односно 
садашњост а усмјерени су на будућност.

 У том смислу, да би се достигла утврђена 
визија развоја социјалног становања, неопход-
но је реализовати четири дефинисана стратеш-
ка циља.

Циљ 1. Унаприједити постојећу 
институционалну и законодавну основу 
социјалног становања у граду Добој.

Мјера 1.1.

Развој и унапређење институционалне и за-
конодавне основе за спровођење политике со-
цијалног становања.

Мјера 1.2.

Даљи развој стратешких докумената у об-
ласти социјалног становања.

Мјера 1.3.

Развој подзаконских аката у свим области-
ма која су од значаја за политику социјалног 
становања. 

Стамбени, финансијски закони, субвенције, 
пореске олакшице и слично, с обзиром да је у 
области социјалног становања основни прин-
цип да издвојена буџетска средства треба ут-
рошити ефикасно, помажући онима којима је 
стамбена подршка најпотребнија).

Циљ 2. Повећати фонд стамбених јединица 
социјалног становања.

Мјера 2.1.

Увођење стабилних извора финансирања 
стамбених објеката социјалног становања и 

пуна координација свих буџетских издвајања 
за становање на републичком и локалном ни-
воу, као и креирање предуслова за долазак но-
вих инвеститора, те јачање сарадње са дијас-
пором, све у циљу повећања фонда стамбених 
јединица социјалног становања у Граду Добој.

Мјера 2.2.

Изналажење алтернативних стамбених рје-
шења.

Мјера 2. 3.

Усвајање стандарда за изградњу стамбених 
јединица и унапређење постојећег фонда стам-
бених јединица социјалног становања.

Мјера 2.4.

Израдити план промоције јавно-приватног 
партнерства.

У циљу проналажења потенцијалних парт-
нера, те дефинисања локалних ресурса у циљу 
јачања јавно-приватног пратнерства за со-
цијално становање, потребно је организовати 
радионице са представницима града Добој.

Циљ 3. Успостављена контрола управљања 
и одржавања фонда стамбених јединица 
социјалног становања.

Мјера 3.1.

Вођење евиденције о стамбеним једини-
цама социјалног становања, уговора о закупу 
са корисницима у свим јединицама локалне 
самоуправе у Републици Српској, као и ус-
постављања централног регистра на репу-
бличком нивоу – Републички секретаријат за 
расељења лица и миграције.

Мјера 3.2.

Успоставити контролу у граду Добој у скла-
ду са законским прописима којима је регулиса-
на област социјалног становања.

Мјера 3.3.

Одржавање фонда стамбених јединица со-
цијалног становања из средстава прикупље-
них од закупа.
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Циљ 4. Обезбјеђена социјална сигурност и 
побољшани животни услови породичним 
домаћинствима кроз досупност стамбених 
јединица социјалног становања.

Мјера 4.1.

Обезбеђење социјалне сигурности и по-
бољшање животних услова кроз доступност 
стамбених јединица социјалног становања на 
кориштење. 

Мјера 4.2.

Повећање доступности субвенционисања 
за трошкове становања.

8. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
Мониторинг и евалуација су основни ин-

струменти управљања који не помажу само у 
процесу извјештавања већ дају основ за будућа 
планирања и ревизије стратешких докумената. 
Мониторинг систематично и континуирано са-
купља, анализира податке и показатеље у сврху 
мјерења напретка остваривања постављених 
циљева и напретка у кориштењу додјељених 
средстава, тек од предузимања одговарајућих 
мјера са циљем евентуалних корекција. 

 Евалуацијом се одређује вриједност и зна-
чај интервенције или свеукупне Стратегије 
развоја социјалног становања, према дефини-
саним циљевима. 

Реализација Стратегије развоја социјалног 
становања у Граду Добој захтијева координа-
цију активности свих заинтересованих субје-
ката како на републичном тако и на локалном 
нивоу, а све у складу са њиховим законским 
овлаштењима и обавезама.

За праћење напретка у остваривању Стра-
тегије надлежан је Републички секретаријат 
за расељена лица и миграције и други репу-
блички органи и институције у зависности од 
њихове надлежности, те Град Добој, који као 
јединица локалне самоуправе има највећи ин-
терес да се укључе у процес спровођења. 

Скупштина Града Добој ће свакe године 
усвојити акциони план Града Добоју и разма-
трати извјештај градоначелника града Добој о 
реализацији Стратегије.

9. ФИНАНСИРАЊЕ

За финансирање активности из Стратегије 
развоја социјалног становања у Граду Добоју 
неопходно је нагласити потребу укључивања 
свих расположивих извора финансирања, у за-
висности од врсте активности која се спроводи. 
Постоји, са једне стране, дио активности које 
не захтјевају значајна финансијска средства, 
док су, са друге стране, планиране активности 
за које ће бити потребно обезбједити значајна 
финансијска средства.

Средства за субвенцију закупнине и кому-
налних трошкова за одређене категорије су 
потребна из разлога што се у првој фази, која 
обухвата усељење категорија корисника из 
колективног вида алтернативног смјештаја, 
као и других социјалних и рањивих катего-
рија корисника алтернативног смјештаја тре-
ба успоставити систем и помоћи оним корис-
ницима који испуњавају услове прописане 
подзаконским актима које је усвојио Град. 
Град Добој има доста корисника овог вида 
смјештаја ( смјештени тренутно у Дому пен-
зионера) и њих је потребно у овој првој фази 
усмјерити и помоћи им да се прилагоде стано-
вању у становима што изискује одређену врсту 
финансијске помоћи јер се ради о категорији 
социјално угрожених лица која није навикла, 
а нема ни могућности да плаћа комуналне оба-
везе, као ни закупнину.

У финаснирање активности из Стратегије 
треба укључити све расположиве изворе. Је-
дан дио активности као што су доношење ака-
та и вођења евиденција не захтијева значајна 
финаснијска средства док за други дио актив-
ности, однсоно, излазажење алтернативних 
стамбених рјешења бити потребно обезбије-
дити значајна финансијска средстава. 
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 АКЦИОНИ ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА 
ГРАДА ДОБОЈ ЗА 2022 . ГОДИНУ

АКТИВНОСТ ОПИС НОСИОЦИ РОК

Формирање базе 
података о стамбеним 

јединицама у 
власништву 
Града Добој

- Прикупљање података 
- Креирање базе података

Одјељење за 
стамбено-комуналне 

послове Континуирано

Доношење  Одлуке 
о фонду стамбених 

јединица социјалног 
становања Града Добој

Припрема Одлуке у 
складу са чланом 7. став 
3. Закона о социјалном 
становању Републике 

Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 

54/19)

Скупштина Града Реализовано

Доношење  Одлуке 
о висини закупа за 

кориштење стамбених 
јединица социјалног 

становања Града Добој

Припрема Одлуке у 
складу са чланом 17. став 

2. Закона о социјалном 
становању Републике 

Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 

54/19)

Скупштина Града Реализовано

Доношење  Одлуке 
о поступку 

субвенционисања 
закупнине за стамбене 
јединице социјалног 

становања Града Добој

Припрема Одлуке у 
складу са чланом 18. став 

2. Закона о социјалном 
становању Републике 

Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 

54/19)

Скупштина Града Реализовано

Доношење  Правилника 
о поступку додјеле 
стамбених јединица 

социјалног становања 
Града Добој

Припрема Правилник у 
складу са чланом 13. став 
14. Закона о социјалном 

становању Републике 
Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 
54/19

Градоначелник Реализовано

Доношење  Правилника 
о начину управљања и 
одржавања стамбених 
јединица социјалног 

становања Града Добој

Припрема Одлуке у 
складу са чланом 19. став 

2. Закона о социјалном 
становању Републике 

Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 

54/19

Градоначелник Реализовано
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Доношење Рјешења о 
члановима радне групе 

за израду Стратегије 
социјалног становања 

Града Добој

У складу са чланом 28. 
став 1. Закона о социјалном 

становању Републике 
Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 
54/19)

Градоначелник Реализовано

Усвајање Стратегије 
социјалног становања у 
Граду Добој (2022-2030. 

године)

Радна групе за израду 
Стратегије социјалног 

становања у Граду Добој 
припрема Сртатегију

Скупштина Града 
Добој 2022. година

Изградња стамбеног 
објекта за социјално 

становање

Влада РС проводи процедури 
одабира извођача радова 
на изградњи објекта за 
социјално становање

Влада Републике 
Српске (МИРЛРС) и 

Град Добој 2022. година

Издавање грађевинске 
дозволе за изгрању 

објекта за социјално 
становање

Прикупљање потребне 
документације за грађевинску 

дозволу

Одјељење за 
просторно уређење Реализовано

Именовање Комисије  
за додјелу стамбених 
јединица социјалног 

становања на 
кориштење

Комисија спроводи конкурсну 
процедуру и утврђује 

прелиминарну ранг листу 
корисника

Градоначелник 2022. година

Доношење Пословника 
о раду Комисије за 

за додјелу стамбених 
јединица социјалног 

становања на 
кориштење

Пословником се детаљно 
регулишу права и обавезе 

Комисије Градоначелник 2022. година

Системотизовање 
радног мјеста за питање 
социјалног становања

Именовање службеника за 
питања социјалног становања Градоначелник Реализовано

Провођење планске 
активности на 

дефинисању броја 
стамбених јединица 
које би могле бити 

прикључуне социјалном 
становању

Дефинисати могућност 
надоградње постојећих 
стамбених јединица и 

прикупљање података о 
стамбеним јединицама које 
би могле бити прикључуне 

социјалном становању

А.Д. 
-ДОБОЈИНВЕСТ 

и Одјељење 
за  стамбено-

комуналне послове 
(службеник за 

питања социјалног 
становања)

Континуирано
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Организовање 
радионица ради 

усагласавања 
евиденција о стамбеним 

јединицама са 
републицким нивоом

Одјељење за  стамбено-
комуналне послове у 

сарадњи са Републичким 
секретеријатом за расељена 

лица и миграције

Одјељење за  
стамбено-комуналне 

послове и  Репу-
блички секретеријат 
за расељена лица и 

миграције

2022. година

Обука кадра који ће 
се бавити питањима 

социјалног становања у 
Граду Добој

Републички секретеријат за 
расељена лица и миграције

Одјељење за  
стамбено-комуналне 

послове и Репу-
блички секретеријат 
за расељена лица и 

миграције

2022. година

                                                                  
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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја приједло-
га Програмa кориштења средстава од накнада 
за промјену пољопривредног земљишта у не-
пољопривредне сврхе на подручју Града До-
боја за 2022. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Програм 
кориштења средстава од накнада за промјену 
пољопривредног земљишта у непољопривред-
не сврхе на подручју Града Добоја за 2022. го-
дину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-126/22 
Добој, 12. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 35. став 2. Закона о 
пољопривредном земљишту (“Службени глас-
ник Републике Српске”, број: 93/06, 86/07, 
14/10, 5/12, 58/19 и 119/21), 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 ), Скупшти-
на Града Добој,  на сједници одржаној дана 
12.04.2022. године, донијела је

ПРОГРАМ  
КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА 

ОД НАКНАДА ЗА ПРOМЈЕНУ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДОБОЈА ЗА 

2022. ГОДИНУ

Циљ доношења Програма је да се сред-
ства прикупљена од накнада за кориштење 
пољопривредног земљишта у непољопривред-
не сврхе користе благовремено и искључиво за 
законом предвиђене намјене, што треба да ре-
зултира побољшањем и трајним чувањем обра-
дивих пољопривредних површина, заштитом 
земљишта од нерационалног кориштења уз 
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истовремено враћање деградираних земљишта 
природној намјени и предузимања мелиора-
тивних захвата ради побољшања бонитетне 
структуре земљишта.

Законом о пољопривредном земљишту 
је регулисано да се средства од накнаде за 
претварање пољопривредног земљишта у не-
пољопривредне сврхе усмјеравају 30% у буџет 
Републике Српске  и 70% у буџет Града. 

НАМЈЕНА И НАЧИН 
КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА 

ОД НАКНАДА ЗА ПРОМЈЕНУ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ

Програм кориштења средстава од накна-
де за промјену  пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе, доноси се за сваку 
буџетску годину и њиме се ближе утврђују 
намјене средстава, приоритети за њихово ко-
риштење, динамика и други критеријуми за 
кориштење средстава.

Средства од накнаде за кориштење 
пољопривредног земљишта у непољоприв-
редне сврхе биће прикупљена од стране ин-
дивидуалног и државног сектора за градњу 
стамбених, господарских и других објеката на 
пољопривредном земљишту,

У току 2021. године, по основу накнаде за 
кориштење пољопривредног земљишта у не-
пољопривредне сврхе, прикупљено је укупно 
82.069,05 КМ , од којих Граду  Добој припада 
око 57.448,33 КМ.

Сходно одредбама члана 35. став 2. Закона 
о пољопривредном земљишту наведена сред-
ства се користе само за:

• израду Основа заштите, уређења и ко-
риштења пољопривредног земљишта,

• оспособљавање и уређење пољопривред-
них земљишта која су деградирана, за-
пуштена, која су лошијег квалитета или су 
неплодна,

• за поправку и побољшање плодности 
земљишта,

• за спровођење противерозионих мјера или 
мелиорације пољопривредног земљишта 
слабијег квалитета,  

• за спровођење поступка комасације.  
Приоритет  у финансирању 2022. године ће 

имати:
1. спровођење противерозионих мјера, 

оспособљавање и уређење пољопривредних 
земљишта која су деградирана, запуштена, 
у износу од 30 000,00 КМ или око 52%, 

2. поправку и побољшање плодности 
земљишта у износу од  27.448,33 КМ  или 
око 48%,

Средства прикупљена по основу накнаде за 
кориштење пољопривредног земљишта у не-
пољопривредне сврхе у току 2020. године, нису 
реализована  у потпуности како је то дефини-
сано Програмом за 2021. годину, те ће преос-
тали дио средстава у износу од 180.281,00 КМ, 
бити искориштена за финасирање  реализације 
планираних  програмских  активности у те-
кућој години.

Додјела средстава од накнаде за кориштење 
пољопривредног земљишта у непољоприв-
редне сврхе вршит ће се на основу конкурса 
објављеног у средствима јавног информисања, 
а Скупштина Града овлашћује Градоначелника 
да може изабрати приоритете.

Право учешћа на конкурсу из претходне 
тачке имају мјесне заједнице, удружења 
пољопривредних произвођача и индивидуал-
ни пољопривредни произвођачи са сједиштем, 
односно мјестом боравка на подручју града 
Добој, за пољопривредна земљишта која се на-
лазе на подручју града Добој.

Расписивање конкурса и додјелу средстава 
из овог Програма вршиће градоначелник Гра-
да Добој, а административно-техничке посло-
ве у вези са реализацијом програма ће  обавља-
ти  Одјељење за пољопривреду.

Додјељивање средстава по овом Програму 
вршиће се без обавезе враћања додијељених 
средстава.

У случају ненамјенског трошења средста-
ва по овом Програму, корисник је дужан иста 
вратити уз наплату важеће банкарске камате, 
а што ће бити регулисано уговором који ће за-
кључити Град Добој и корисник средстава.
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Извјештај о реализацији овог Програма 

доставиће се Скупштини Града Добој.
Контролу и надзор над извршавањем и 

реализацијом одредби овог Програма поред 
Одјељења за пољопривреду, вршиће органи 
градске управе надлежни за послове финан-
сија и пољопривредне инспекције.

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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја пријед-
лога Програма кориштења средстава за уна-
пређење пољопривредне производње на под-
ручју Града Добоја за 2022. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Про-
грам кориштења средстава за унапређење 
пољопривредне производње на подручју Града 
Добоја за 2022. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-127/22 
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 
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 је, 
на сједници одржаној дана 12.04.2022. године, 
донијела је

ПРОГРАМ КОРИШТЕЊА 
СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ДОБОЈА ЗА 

2022. ГОДИНУ

1. УВОД
Програмом кориштења средстава за уна-

пређење пољопривредне производње се жели 
постићи стабилан раст и развој пољопривред-
не производње уз производно и технолошко 
преструктуирање, повећање продуктивности 
и стварање сировинске основе за прехрамбену 
индустрију. Град Добој се опредјелио за конти-
нуирану подршку развоју примарне пољоприв-
редне производње и побољшању живота у ру-
ралним срединама.  

У циљу унапређења пољопривредне произ-
водње, град Добој и у 2022. години, у граница-
ма својих могућности, поспјешује производњу 
и модернизовање пољопривреде новчаним 
подстицајима обезбјеђеним из буџетских сред-
става. 

Средства за унапређење пољопривредне 
производње обезбјеђена су буџетом за 2022. 
годину у износу од 120.000,00 КМ и то за:

• Воћарство,
• Повртарство, 
• Сточарство,                         
• Пчеларство,                        
• Подршка уговореној производњи,                                                   
• Едукација,   посјете сајмовима, изложбама 

и узорним имањима,                       
• Средства за подстицање органске 

производње, 
• Интервенције за ванредне потребе у 

пољопривреди,  
• Средства за подршку пројектима руралног 

развоја.
Програм кориштења средстава за уна-

пређење пољопривредне производње подразу-
мијева једнократне или двократне исплате за 
подизање дугогодишњих засада воћа, стиму-
лисање биљне производње путем плаћања по 
засијаним површинама, подстицаје за сточар-
ство, подршку органској производњи, подрш-
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ку раду Удружења пољопривредника, младих 
пољопривредника и остало.

2. ОПШТИ УСЛОВИ
Након усвајања Програма кориштења сред-

става за унапређење пољопривредне произ-
водње (у даљем тексту Програм подстицаја) 
Одјељење за пољопривреду ће путем средста-
ва јавног информисања и израдом летака оба-
вијестити пољопривреднике о подстицајним 
мјерама, као и о критеријима који морају бити 
испуњени да би подстицајна средства била 
одобрена.

Право на добијање подстицајних сред-
става, у складу са Програмом, остварују сва 
пољопривредна домаћинства уписана у Регис-
тар пољопривредних газдинстава, или она која 
приложе Уговор о организованој производњи 
и откупу пољопривредних производа, а која 
благовремено поднесу захтјев за подстицаје и 
испуне критерије из Програма подстицаја за 
производњу, која је остварена на подручју гра-
да Добој (утврђује се записником Комисије за 
подстицаје).

Подношење захтјева ће се вршити у на-
длежном органу Градске управе  Града Добој, 
гдје ће подносиоци захтјева попунити пријав-
ни лист у коме ће бити тачно назначене врсте 
производње за које се подноси захтјев уз који 
ће прилагати и остале документе наведене у 
Програму подстицаја за сваку производњу по-
себно. 

У случајевима у којима захтјев за до-
бијање подстицајних средстава није позитив-
но рјешен, поновно поднесен захтјев за исту 
пољопривредну производњу неће бити разма-
тран од стране Комисије за подстицаје.

Рокови за подношење захтјева су назначе-
ни за сваку врсту пољопривредне производње 
посебно, осим у случају да поднесени захтјеви 
знатно премашују, за ове сврхе, одобрена сред-
ства, када одлуку о крајњем року за подношење 
захтјева доноси градоначелник на предлог на-
челника Одјељења за пољопривреду. 

Испуњеност критерија, у сваком појединач-
ном случају, ће утврдити Комисија за подсти-
цаје именована од стране градоначелника, 
утврђивањем чињеничног стања на терену и 

увидом у документацију о чему ће састављати 
записнике.

На основу сачињених записника, из којих 
мора бити видљиво да ли су испуњени сви по-
требни критерији, доносе се прједлози закљу-
чака о исплати подстицајних средстава и дос-
тављају градоначелнику.

У случајевима гдје је записником Комисије 
за подстицаје утврђено да подносиоц захтјева 
није испунио један или више критерија тај за-
хтјев се не разматра.

У случају да предвиђени износ не буде до-
вољан за потребе исказане захтјевима  Коми-
сија ће на основу критеријума утврдити ранг 
листу  подносиоца захтјева.

Исплата подстицајних средстава ће се за 
физичка лица вршити на трансакциони рачун ,  
до утрошка расположивих средстава. Контро-
лу утрошка одобрених средстава и процјену 
резултата контуинуирано ће вршити Одјељење 
за пољопривреду.

Корисници средстава су дужни намјенски 
користити подстицајна средства, а надзор над 
намјенским кориштењем подстицаја врши 
градски пољопривредни инспектор.

Одјељење за пољопривреду у сарадњи 
са  Савјетодавном стручном службом ће по-
моћи подносиоцима захтјева око активности 
при подношењу захтјева и дати им упутство 
о стандардној агротехници и агротехничким 
роковима, те доставити захтјеве Комисији за 
подстицаје за сваког подносиоца захтјева поје-
диначно. 

Уколико се предвиђена средства не искорис-
те у предвиђеном износу за неку од наведених 
ставки, иста ће се користити за исплату ставке 
на којој недостаје новчаних средстава.

Уколико збир свих позитивно ријешених за-
хтјева пређе висину укупног новчаног износа,  
подстицаји ће се исплаћивати по редослиједу 
предавања захтјева до утрошка расположи-
вих  средстава.

3. СТРУКТУРА ПОДСТИЦАЈА
Програм подстицаја за унапређење 

пољопривредне производње обухвата:
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3. 1. ВОЋАРСТВО

3. 1. 1. Јабучасто, коштичаво  и језграсто 
воће

Град Добој има повољне агроклиматске ус-
лове за производњу јабучастог и коштичавог 
воћа, за којим постоји и велика потражња на 
локалном тржишту. Подстицањем садње нових 
интензивних засада подразумијева се увођење 
бољих култура, постизање већег приноса, ефи-
каснија производња и могућност пласмана тр-
жишних вишкова на страна тржишта.

Критерији које морају испунити подносио-
ци захтјева за добијање новчане накнаде на 
име подстицаја за подизање нових воћњака су 
следећи:

• воћњак мора имати површину минимално 
0,5 хектара,

• минимални број стабала за коштичаво воће 
по једном hа је 800 стабала односно 400 
стабала/0,5 ha,

• минималан број стабала за јабуке и крушке 
по једном hа је 1.000 стабала, односно 500 
стабала/0,5 ha,

• минимални број стабала ораха по једном  
hа је 150 садница, односно 75 стабала /0,5 
ha,

• минимални број стабала љешника по јед-
ном  hа је 500 садница, односно  250 стаба-
ла /0,5 ha.
На минималној површини подразумијева 

се: 
 - подизање засада само једне врсте воћа, при 
чему се искључују било какве комбинације 
јагодичастог, јабучастог,  коштичавог или 
језграстог воћа,

 - садња се обавља у складу са агротехничким 
роковима и стандардном агротехником,

 - рок за подношење захтјева за добијање 
новчане накнаде на име подстицаја је до 
30.11.2022. године.
Висина подстицаја износи 1,00 КМ по 

једној садници.
Подстицаји за воћарство се остварују на 

основу захтјева који се подноси Комисији, уз 
који се прилажу докази о поријеклу садног ма-
теријала и то:

 - рачун од регистрованог произвођача сад-
ног материјала или предузећа  регистрова-
ног за промет садног материјала, 

 - декларацију о квалитету садног материјала 
издану од стране произвођача садног мате-
ријала. 
Уколико  се садни материјал увози из 

иностранства потребно је обезбиједити: 
 - рачун од предузећа регистрованог за про-
мет садног материјала, 

 - царинску исправу о увезеном садном мате-
ријалу, 

 - рјешење или цертификат граничне инспек-
ције за заштиту биља и 

 - декларацију о квалитету садног материјала 
у мјесту производње.
Комисија за подстицаје ће утврдити чиње-

нично стање у смислу површине воћњака, 
броја садница као и примјењених агротехнич-
ких мјера.

3.1.2. Јагодичасто воће

Критерији које морају испунити подносио-
ци захтјева за добијање новчаних средстава на 
име подстицаја за заснивање нових засада ја-
годичастог воћа су следећи:

• минимална величина парцеле под новим 
засадом је 0,1 hа по воћној врсти поје-
диначно,

• минимални број садница за јагоду (живића) 
је 35.000/hа, односно 3.500/0,1 hа,

• минималан број садница за купину је 2.000/
hа, односно 200/01 hа,

• минималан број садница за малину је 
10.000/hа, односно 1.000/01 hа,

• садња се обавља у складу са агротехничким 
роковима и стандардном агротехником,

• рок за подношење захтјева за добијање 
новчане накнаде на име подстицаја је 
30.11.2022. године.
Висина подстицаја износи 1.500,00 КМ по 

једном hа површине.
Уз захтјев за подстицаје подносиоц захтјева 

ће доставити:
 - Потврду о упису у регистар пољоприв-
редног домаћинства (АПИФ) или Уго-
вор о организованој производњи и откупу 
пољопривредних производа,



Страна  46 Број 3С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
 - рачун од регистрованог произвођача сад-
ног материјала или предузећа регистрова-
ног за промет садног материјала, 

 - декларацију о квалитету садног материјала 
издану од стране произвођача садног 
материјала. 
Новчана средства која ће се исплаћивати на 

име подстицаја у воћарству планирана су за 
прољетну и јесењу садњу 2022. године.

3.2. ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА

Биљну производњу треба развијати у пра-
вцу смањења укупних површина под ратар-
ским културама, повећања површина под ин-
тензивном производњом поврћа и воћа, те 
повећања приноса по јединици површине.

3.2.1. Производња поврћа у заштићеним 
просторима 

Производња поврћа омогућава релативно 
брз поврат средстава кроз продају на локал-
ним пијацама и откупљивачко-прерађивач-
ким капацитетима, при чему су потребе за 
пољопривредном механизацијом мале, а плод-
но брежуљкасто земљиште погодује овој врсти 
производње.

Под “Пластеником” (у смислу Програма 
подстицаја за унапређење пољопривредне 
производње) се подразумијева објекат вишего-
дишње намјене од пластичне фолије (не висо-
ке топле леје) димензија не мањих од 5 m х 20 
m х 1,8 m, саграђен од пластичне или металне 
конструкције са отворима за прозрачивање, 
који служи за узгој паприке, парадајза, краста-
ваца и другог поврћа, те цвијећа.

Висина подстицаја за подизање нових 
пластеника у 2022. години у пластенику из-
носи 1,00 КМ/m2.

Критерији које морају испунити подносио-
ци захтјева за добијање новчаних средстава на 
име подстицаја за подизање нових пластеника 
у 2022. години су:

• минимална површина пластеника мора 
бити најмање 100 m² површине,

• пластеници морају бити савремено кон-
струисани са уграђеним системом за на-
водњавање,

• у пластеницима мора бити заснована про-
изводња,

• рок за подношење захтјева за добијање 
новчаних средстава на име подстицаја је до 
30.11.2022. године.
Уз захтјев корисник прилаже: 
 - рачун о набавци материјала и опреме,
 - Потврду о упису у регистар пољопривред-
ног домаћинства (АПИФ),

 - фотокопија картице трансакционог рачуна,
 - рачун о набавци сјеменског и садног мате-
ријала
Посебни критерији :
 - подстицај се може остварити само за једну 
производњу поврћа у току године,

 - пластеник мора бити подигнут на власти-
том земљишту корисника,

 - критериј минималне површине може се ис-
пунити сабирањем 2 или више објеката,

 - у једном пластенику (као цјелини) мора 
бити заснована производња једне врсте 
поврћа.

3.2.2. Производња поврћа на отвореном – 
њивска производња поврћа

Производња краставаца, паприке и парадај-
за - минимална површина под једном културом 
је 0,2 hа , висина подстицаја за наведену про-
изводњу је   1.500,00 КМ/hа

Критерији које морају испунити подносио-
ци захтјева за добијање новчаних средстава на 
име подстицаја за производњу поврћа на отво-
реном су:

• сјетва се обавља у складу са агротехничким 
роковима и стандардном агротехником,

• рок за подношење захтјева за добијање 
новчане накнаде на име подстицаја је до 
30.11.2022. године.
Уз захтјев корисник прилаже: 
 - Потврду о упису у регистар пољоприв-
редног домаћинства (АПИФ) или Уго-
вор о организованој производњи и откупу 
пољопривредних производа,

 - рачун о набавци сјеменског и садног мате-
ријала,

 - декларацију о квалитету садног материјала,
 - уговор о преузетим количинама.
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3. 3. СТОЧАРСТВО

Сточарство, својим производним капаците-
тима и тржишним могућностима, има перспек-
тиву да постане једна од окосница пољоприв-
редне производње уопште, нарочито  имајући 
у виду да за себе веже читав низ различитих 
грана производње које су по својој природи и 
функцији или у служби сточарства или су пак 
усмјерени ка овој врсти производње. У об-
ласти сточарства подстицаће се властити узгој 
квалитетних женских приплодних грла у циљу 
унапрјеђења сточарске производње.

3.3.1    Подстицај за формирање мини 
фарми

Право на подстицајна средства имају ко-
рисници који у текућој години произведу или 
набаве минимално једну стеону јуницу или 
минимално једно музно грло и формитају ос-
новно стадо од 5 муних грла за производњу 
млијека.

Уз захтјев корисник прилаже: 
 - Потврду о упису у регистар пољопривред-
ног домаћинства (АПИФ),

 - Потврду службе  Ресора за пружање струч-
них услуга у пољопривреди  да грло потиче 
из стада за које се води матична евиден-
ција, копија, 

 - Пасош за уматичена грла, копија,
 - Потврда надлежне ветеринарске службе о 
вјештачкој оплодњи и утврђеној гравидно-
сти, 

 - Овјерену изјаву да грло за које остварује 
подстицај неће отуђити најмање три године 
осим због здравствених разлога при чему је 
неопходно приложити потврду  ветеринара 
о угинућу или принудном клању. 
Подстицај за ову намјену се утврђују у 

износу од  100,00 КМ/грлу. 
Висина новчаних подстицаја за узгој при-

плодних грла у другим врстама сточарске про-
изводње:

• за узгој квалитетних приплодних назими-
ца (узгој на властитом имању, фенотипска 
припадност раси, матична евиденција)
I класа  .............................  50,00 КМ/грлу
Матично  стадо минимално 5 грла (супрас-

не назимице и крмаче заједно).

• за узгој квалитетних приплодних двизица 
(овце које се први пут јагње) и јарица са 
оригиналним маркицама                      
I класа ............................... 50,00 КМ/грлу
Матично стадо минимално 50 грла.
Захтјев за кориштење подстицаја са на-

вођењем броја узгојених грла корисник сред-
става подноси Комисији за подстицаје до 
30.11. 2022. године.

Критерији које морају испунити подносио-
ци захтјева за добијање новчане накнаде на име 
подстицаја у сточарству ће бити примјењи-
вани из критерија за остваривање новчаних 
подстицаја МПШВ РС,  које проводи Ресор 
за пружање стручних услуга у пољопривреди, 
израђени на бази расположивих средстава и 
снимљеног стања на терену.

Уз захтјев корисник прилаже: 
 - Потврду о упису у регистар пољопривред-
ног домаћинства (АПИФ),

 - Потврду службе  Ресора за пружање струч-
них услуга у пољопривреди  да грло потиче 
из стада за које се води матична евиденција,

 - Пасош за уматичена грла, копија, 
 - Потврда надлежне ветеринарске службе о 
утврђеној гравидности, копија.

3. 4. ПЧЕЛАРСТВО

Подстицај за пчелиња друштва, минима-
лан број кошница је  30, висина подстицаја 
је 5,00 КМ/друштву. 

Подносиоци захтјева за добијање новчане 
накнаде за подстицаје у пчеларству  уз  Захтјев 
прилажу:  

 - Копију чланске књижице у једном од Удру-
жења пчелара,

 - Потврду удружења о броју пчелињих 
друштава,

 - Пчеларење савременим типом кошница.
Рок за подношење захтјева је од 15.08. до 

30.11.2022. године.

3.5. СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ПО 
ОСНОВУ ПРЕДАТИХ КОЛИЧИНА 
ОТКУПЉИВАЧКО-ПРЕРАЂИВАЧКИМ 
КАПАЦИТЕТИМА

Право на подстицајна средства имају регис-
трована пољопривредна газдинства и фарме. 
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На основу склопљених уговора између Града 
Добоја и откупљивачко-прерађивачких капа-
цитета, Град Добој ће издвојити средства за 
подстицаје уговореној производњи. 

Уз захтјев корисник прилаже: 
 - Потврду о упису у регистар пољопривред-
ног домаћинства (АПИФ),    

 - уговор о преузетим количинама,
Захтјеви се подносе до 30.11.2022. године 

и исплаћивати ће се до висине расположивих 
средстава.

3. 6. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЕДУКАЦИЈЕ, ПОСЈЕТЕ САЈМОВИМА, 
ИЗЛОЖБАМА И УЗОРНИМ ИМАЊИМА                       

Ова средства су намијењена за едукацију 
пољопривредних произвођача из различитих 
области пољопривредне производње у зим-
ском периоду, када је најмањи интензитет 
пољопривредних послова.

Едукације би се вршиле у сарадњи са Ресо-
ром за пружање стручних услуга у пољоприв-
реди (стицање знања потребних за поједине 
гране пољоприреде, нарочито код младих 
пољопривредника који преузимају пољоприв-
редна газдинства).

Подстицајна средства су намијењена уд-
ружењима пољопривредних произвођача или 
Одјељењу за пољопривреду за вођење актив-
ности и организовање посјете сајмовима и  
узорним имањима. Уз захтјев се подноси и ра-
чун или предрачун о инвестираним средстви-
ма.

Захтјев се предаје до 30.11.2022. године.

3. 7. СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 
ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Органска производња је недовољно за-
ступљена на подручју града Добоја, мада по-
стоји повећан интерес за ову врсту производње, 
која уз туризам може да буде развојна шанса, 
стога постоје препоруке и одређене мјере Ми-
нистарства за подстицање цертификованих ор-
ганских произвођача. 

Подршка постојећим произвођачима који 
су у процесу заснивања  органске производње, 

биће усмјерена кроз суфинансирање цертифи-
кације, набавку неопходних репроматеријала, 
вршење неопходних анализа, као и одлазак на 
тематске сајмове.   

Подстицаји за потребе прибављања церти-
фиката  од овлаштених институција у процесу 
цертификације органске производње, у износу 
од 10 % укупне вриједности.

Подстицај за набавку неопходног репрома-
теријала за потребе органске производње, из-
носи 10 % од укупне вриједности инвестиције 
или до 500 КМ,   

Подстицај суфинасирања вршења неоп-
ходне  анализе у износу од 20 % укупне вријед-
ности услуге, или до 500 КМ,   

Подстицај за учешће на једном од  сајмова, 
на тему органске производње,   у износу од 50 
%  укупне вриједности котизације.   

Уз захтијев корисник прилаже: 
 - Потврду о упису у регистар пољопривред-
ног домаћинства (АПИФ),

 - копија цертификата органске произ-
водње, издатог од цертификованог тијела 
овлашћеног од Министарства за послове 
цертификовања органске пољопривредне 
производње.  

 - рачун о утрошку средстава у процесу цер-
тифицирања,  

 - рачун о набавци репроматеријала, услуге 
анализе и котизације за сајам,  

 - фотокопија картице трансакционог рачуна,
Рок за подношење пријава је до 30.11.2022. 

године 

3. 8.  ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ 
ПОТРЕБЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

Средства предвиђена овом ставком ће се 
користити за интервенције код ванредних по-
треба у пољопривреди (велике штете усљед 
елементарних непогода, пожари, штете од 
дивљачи и других непредвиђених ситуација). 

Због стања насталог коронавирусом – 
COVID-19 на територији Републике Српске,  
дио средстава ће се користити за спровођење 
мјера у циљу заштите и умањења штета проуз-
рокованих овим стањем.
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Подстицаји ће се одобравати на основу за-

хтјева уз који се подноси: 
 - Записник  Комисије за процјену штета или 
друге надлежне институције (МУП, цивил-
на заштита, ветеринарска служба).
Захтјев се предаје до 30.11.2022. године.

3. 9. СРЕДСТВА ЗА ПОДРШКУ 
ПРОЈЕКТИМА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Ова средства су намијењена за подстицање 
производње традиционалних производа са 
села, очување старих заната и народне ради-
ности, као и подстицање пројеката развоја се-
оског туризма.

Захтјев са програмом, чију ће оцјену из-
вршити Комисија и констатовати испуње-
ност критерија за подстицаје, се предаје до 
30.11.2022. године.

Предлаже се Скупштини Града Добој да 
усвоји нацрт Програма кориштења средстава 
за унапређење пољопривредне производње на 
подручју Града Добоја за 2022. годину.

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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K
(1) Скупштина Града Добој усваја нацрт 

Одлуке о критеријумима за додјелу средстава 
Буџета Града за редовне дјелатности спорт-
ских клубова за 2022. годину, суштински и 
формално технички је прихватљив за даљу 
скупштинску процедуру.

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

додјелу средстава Буџета Града за редовне дје-
латности спортских клубова за 2022. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-128/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K
(1) Скупштина Града Добој усваја нацрт 

Програма мјера и активности за утврђивање 
стања и уређења простора за 2022 – 2023. го-
дину, суштински и формално технички је при-
хватљив за даљу скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за простор-
но уређење да у складу са Одлуком о јавним 
расправама у општини Добој („Сл.гласник 
општине Добој“, број: 1/06) организује и про-
веде јавну расправу, сумира приједлоге и суге-
стије изнесене на јавној расправи и припреми 
приједлог Програма мјера и активности за ут-
врђивање стања и уређења простора за 2022 – 
2023. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-129/22 
Добој, 12. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.
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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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја нацрт 
Плана о кориштењу  средстава остварених од 
накнаде по основу посебних мјера заштите од 
пожара за 2022. годину, суштински и формал-
но технички је прихватљив за даљу скупштин-
ску процедуру.

(2) Задужује се Територијална ватрогас-
но-спасилачка јединица Добој да у складу са 
Одлуком о јавним расправама у општини До-
бој („Сл.гласник општине Добој“, број: 1/06) 
организује и проведе јавну расправу, суми-
ра приједлоге и сугестије изнесене на јавној 
расправи и припреми приједлог Плана о ко-
риштењу  средстава остварених од накнаде по 
основу посебних мјера заштите од пожара за 
2022. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-130/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Из-
вјештаја о раду Јавне установе „Центар за 
дневно збрињавање дјеце и омладине“ Добој 
за 2021. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Јавне установе „Центар за дневно 
збрињавање дјеце и омладине“ Добој за 2021. 
годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-131/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о раду Центра за социјални рад Добој за 2021. 
годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Центра за социјални рад Добој за 2021. 
годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-132/22 
Добој, 12. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.
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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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о раду Јавног предузећа Регионална депонија 
Добој д.о.о. за 2021. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Јавног предузећа Регионална депонија 
Добој д.о.о. за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-133/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о раду Музеја у Добоју за 2021. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Музеја у Добоју за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-134/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K
(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 

о раду Фондације „Центар за дјецу и омладину 
са сметњама у развоју“ – Добој за 2021. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Фондације „Центар за дјецу и омладину 
са сметњама у развоју“ – Добој за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-135/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је
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З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о раду Јавног предузећа „РТВ Добој“ д.о.о. за 
2021. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Јавног предузећа „РТВ Добој“ д.о.о. за 
2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-136/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о раду Јавне установе Народна библиотека До-
бој за 2021. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Јавне установе Народна библиотека До-
бој за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-137/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Из-
вјештај о раду Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу и развој Града Добој“ д.о.о.  за 2021. 
годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај о 
раду Јавног предузећа „Дирекција за изградњу 
и развој Града Добој“ д.о.о.  за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-138/22 
Добој, 12. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

 На основу члана 39. став 2. и 82. став 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 
и 61/21), чланом 35. став 2. и 76. Статута Гра-
да 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 До-
бој је, на сједници одржаној дана 12.04.2022. 
године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о раду Јавне установе „Дом за старија лица До-
бој“ Добој за 2021. годину.
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(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 

о раду Јавне установе „Дом за старија лица До-
бој“ Добој за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-139/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о раду Туристичке организације Града Добој 
за 2021. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Туристичке организације Града Добој 
за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-140/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о раду Центара за културу и образовање Добој  
за 2021. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Центара за културу и образовање Добој  
за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-141/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о раду Јавне установе „Спортско – рекреацио-
ни центар Преслица“ Добој за 2021. годину.
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(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 

о раду Јавне установе „Спортско – рекреацио-
ни центар Преслица“ Добој за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-142/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Из-
вјештај о раду Градске развојне агенције Добој 
за 2021. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Градске развојне агенције Добој за 2021. 
годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-143/22 
Добој, 12. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 31. и 82. 
став 2. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број 97/16, 
36/19 и 61/21), чланом 35. став 2. тачка 31. и 

76. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број 1/17) и чланом 128. Послов-
ника о раду Скупштине Града Добој („Службе-
ни гласник Града Добој“ број: 1/17), Скупшти-
на Града Добој је, на сједници одржаној дана 
12.04.2022. године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о раду Градоначелника и Градске управе за пе-
риод 01.01.2021.-31.12.2021.године.

(2) Скупштина Града Добој је става да је у 
извјештајном периоду, а у смислу исказаних 
напора да се пружи подршка раду здравстве-
них установа у борби са пандемијом изазва-
ном појавом вируса SARS-COV2, обезбјеђењу 
буџетске стабилности и другим значајним 
активностима, Град Добој предвођен Градо-
начелником, савјесно и у служби добробити 
грађана, предузимао адекватне мјере и актив-
ности у складу са утврђеним надлежностима.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-144/22 
Добој, 12. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 31. и 82. 
став 2. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број 97/16, 
36/19 и 61/21), чланом 35. став 2. тачка 31. и 
76. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број 1/17) и чланом 128. Послов-
ника о раду Скупштине Града Добој („Службе-
ни гласник Града Добој“ број: 1/17), Скупшти-
на Града Добој је, на сједници одржаној дана 
12.04.2022. године, донијела је
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З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о раду у органима предузећа која обављају ко-
муналне дјелатности за период 01.01.2021.-
31.12.2021.године

(2) Скупштина Града Добој је става да су 
изабрани представници Града Добој у органи-
ма предузећа која обављају комуналне дјелат-
ности, савјесно, стручно и одговорно обавља-
ли активности из утврђеног дјелокруга рада.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-145/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о реализацији програма рада Скупштине Града 
Добој за период 01.01. – 31.12.2021. године.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о реализацији програма рада Скупштине Града 
Добој за период 01.01. – 31.12.2021. године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-146/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о раду Одбора за жалбе Града Добој за 2021. 
годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о раду Одбора за жалбе Града Добој за 2021. 
годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-147/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о организовању и спровођењу избора за члано-
ве савјета мјесних заједница на подручју Града  
Добој.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о организовању и спровођењу избора за члано-
ве савјета мјесних заједница на подручју Града  
Добој.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-148/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о реализацији програма заједничке комуналне 
потрошње за  2021. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о реализацији програма заједничке комуналне 
потрошње за  2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-149/22 
Добој, 12. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

 На основу члана 39. став 2. и 82. став 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 
и 61/21), чланом 35. став 2. и 76. Статута Гра-
да 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 До-
бој је, на сједници одржаној дана 12.04.2022. 
године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о кориштењу прихода од посебних накнада за 
шуме у 2021. години.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о кориштењу прихода од посебних накнада за 
шуме у 2021. години.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-150/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о кориштењу средстава од накнада за промје-
ну пољопривредног земљишта у непољоприв-
редне сврхе на подручју Града  Добоја за 2021. 
годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о кориштењу средстава од накнада за промје-
ну пољопривредног земљишта у непољоприв-
редне сврхе на подручју Града  Добоја за 2021. 
годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-151/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о реализацији Програма кориштења средстава 
за унапређење пољопривредне производње на 
подручју Града  Добоја за 2021. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о реализацији Програма кориштења средстава 
за унапређење пољопривредне производње на 
подручју Града  Добоја за 2021. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-152/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о одржавању, санацији и реконструкцији водо-
привредних објеката и водотокова у 2021. го-
дини.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о одржавању, санацији и реконструкцији водо-
привредних објеката и водотокова у 2021. го-
дини.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-153/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о одржавању, санацији и реконструкцији и ас-
фалтирању локалних путева у 2021. години.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о одржавању, санацији и реконструкцији и ас-
фалтирању локалних путева у 2021. години.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-154/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о утрошку средстава остварених од накнаде по 
основу посебних мјера заштите од пожара у 
2021 години.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о утрошку средстава остварених од накнаде по 
основу посебних мјера заштите од пожара у 
2021 години.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-155/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извјештај 
о резултатима мјерења задовољства грађана 
јавним услугама.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај 
о резултатима мјерења задовољства грађана 
јавним услугама.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-156/22 
Добој, 12. 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 12.04.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Инфор-
мацију о утрошку електричне енергије за јавну  
расвјету јануар –  децембар  2021. године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-157/22 
Добој, 12. 4. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

На основу тачке 10. Упуства о организовању 
и спровођењу избора за чланове савјета мјесних 
заједница („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 122), Градска изборна комисија 
Добој  на 2 редовној сједници, одржаној дана 
21.02.2022. године, д о н о с и

О Д Л У К У  
о утврђивању и објављивању 

резултата избора за чланове савјета 
мјесних заједница града Добој.

Члан 1.

Градска изборна комисија Добој утврђује и 
објављује резултате избора за чланове савјета  
3 (три) мјесне заједнице  града Добој.

Члан 2.

Саставни дио ове одлуке је табеларни пре-
глед  резултата гласања по кандидатима и по 
мјесним заједницама.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и објавит ће се у „Службеном гласнику“ 
градске управе, на web страници www.doboj.
gov.ba и на огласној табли  градске управе.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-031-1-7/22.  
Добој, 21. 2. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 82. став 3. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 8. Закона о систе-
му интерних финансијских контрола у јавном 
сектору Републике Српске („Службени глас-
ник Републике Српске“ број: 91/16), члана 77. 
Статута града Добој („Службени гласник града 
Добој“ број 1/17), члана 6.  Правилника о уп-
рављању ризицима („Службени гласник Града 
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Добој“ број: 1/17) Градоначелник Града Добој 
доноси:

О Д Л У К У 
о одобравању Стратегије управљања 

ризицима у Граду Добој за период 
2022-2024.године

I

Овом Одлуком одобрава се Стратегија уп-
рављања ризицима у Граду Добој за период 
2022-2024.године.

II

Саставни дио ове Одлуке чини Стратегија 
управљања ризицима у Граду Добој за период 
2022-2024.године.

III

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Добој“. Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Стратегија управљања ризи-
цима у Граду Добој 2019-2021 број: 02-022-
159/19. од 22.01.2019.године.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-204/22.  
Добој, 21. 2. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана  17.  Закона  о  јавним  на-
бавкама  („Службени  гласник  БиХ“ број: 
39/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број: 97/16),   члана 8. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова („Службени гласник Града Добој“ брoj  
5/15, 9/17),  члана 60. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој број: 1/17),  
Сагласности за провођење поступка набавки 
и измјену Плана јавних набавки за 2022. бр. 
10/91-2-6/22 од 05.1.2022. од стране Одјељења 
за изградњу, обнову и развој, Захтјева за са-

гласност за измјену Плана јавних набавки за 
2022. бр. 04/30-1-136/22 од 17.1.2022., од стра-
не Одјељења за привреду и друштвене дјелат-
ности, Приједлога за прву измјену Плана јав-
них набавки за 2022. бр. 05/91-22 од 04.3.2022. 
од стране Одјељења за просторно уређење,  
градоначелник је донио

ОДЛУКУ  
о Првој измјени и допуни Плана 

јавних набавки Градске управе Добој 
за 2022. 

Члан 1.

Oдобрава се Прва измјена и допуна Плана 
јавних набавки за 2022., а који је усвојен Одлу-
ком о усвајању Плана јавних набавки Градске 
управе Добој за 2022. бр. 02-022-1732/21 од 
17.12.2021. и објављен на web страници Гра-
да Добој - www.doboj.gov.ba и у „Службеном 
гласнику Града Добој“.

Члан 2.

План јавних набавки за 2022. из члана 1. ове 
Одлуке мијења се и допуњава,  како слиједи: 

1. Код организационе јединице Одјељење за 
изградњу, обнову и развој у дијелу „радо-
ви“ додају се набавке:

- Извођење радова на изградњи 22 стамбене 
јединице повратницима хрватске национал-
ности на подручју града Добоја, отворени 
поступак, процијењена вриједност набавке 
без урачунатог  ПДВ-а износи 694.460,00 
КМ.

- Изградња инфраструктурних пројеката на 
подручју града Добој: а) изградња затво-
реног канала у МЗ Суво Поље l=170m; б) 
изградња обалоутврде у МЗ Грапска на 
ријеци Грапска у дужини l=45m (ЛОТ 1) и 
санација клизишта у МЗ Свјетлича (ЛОТ 
2), отворени поступак, процијењена вријед-
ност набавке без урачунатог  ПДВ-а изно-
си 57.064,00 КМ (ЛОТ 1) и 18.092,00 КМ 
(ЛОТ 2). Напомена: Средства за предметну 
набавку за ЛОТ 1  обезбијеђена су од стра-
не Републичког секретаријата за расељена 
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лица и миграције у износу од 50.000,00 
КМ, а Град Добој, уколико то буде потреб-
но, обезбиједиће разлику средстава потреб-
них за завршетак наведених пројеката на 
основу Уговора број: 02-022-1-1489/21 од 
16.11.2021.

- Средства за предметну набавку за ЛОТ 2 
обезбијеђена су од стране Министарства 
за рад и социјалну политику и повратак 
Тузланског кантона у износу од 19.979,51 
КМ, а преостали износ ће се финасирати из 
буџета Града Добоја  на основу Одлуке о 
одобравању средстава за Град Добој број: 
09/1-11-012046/21 од 10.11.2021.

2. Код организационе јединице Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности у дије-
лу „радови“ додају се набавке:

- Извођење радова на изградњи моста на 
ријеци Спречи мост „Мрчевац“, отворени 
поступак, процијењена вриједност набавке 
без урачунатог  ПДВ-а износи 1.253.616,00 
КМ.

- Извођење радова на асфалтирању локалног 
пута у МЗ Горња Пакленица, дионица Око-
лишта – Конопљишта, отворени поступак, 
процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 87.000,00 КМ.

- Извођење радова на асфалтирању локалних 
путева у 10 повратничких мјесних зајед-
ница  и у Ул. Српских соколова у Добоју, 
отворени поступак, процијењена вријед-
ност набавке без урачунатог  ПДВ-а износи 
290.580,00 КМ.

- Извођење радова на изградњи „рени буна-
ра РБ2“ у МЗ Придјел, отворени поступак, 
процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 362.352,00 КМ.

3. Код организационе јединице Одјељење за 
просторно уређење у дијелу „радови“ до-
даје се набавка:

- Извођење радова на изградњи канализа-
ционе мреже у Ул. Николе Тесле од Болера 
до Еуро – стил-а“ у Добоју, отворени посту-
пак,  процијењена вриједност набавке без 
урачунатог ПДВ-а износи 55.579,40 КМ.

- Изградња дијела оборинске канализационе 
мреже од препумпне станице на Усори до 
раскрснице у Ул. Николе Тесле у Добоју, 
отворени поступак, процијењена вријед-

ност набавке без урачунатог ПДВ-а износи 
805.806,89 КМ.

Члан 3.

Саставни дио ове Одлуке је табеларни при-
каз Прве измјене и допуне Плана јавних набав-
ки за 2022.   

Члан 4. 

Остали дијелови Плана јавних набавки за 
2022. остају неизмијењени.

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-303/22.  
Добој, 9. 3. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.
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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 
управе Добој бр. 04/30-1-24/22 од 17.01.2022.  
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 
„Извођење радова на изградњи 
моста на ријеци Спречи, мост 
„Мрчевац““, путем отвореног 

поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на изградњи моста 
на ријеци Спречи, мост „Мрчевац““, путем от-
вореног поступка јавне набавке.

Члан 2.

Укупна процијењена вриједност набавке 
без урачунатог  ПДВ-а износи 1.253.616,00 КМ 
(словима: милион двјеста педесет три хиљаде 
шесто шеснаест конвертибилних марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2022. и теретиће буџет-
ску позицију 511 100, подекономски код 150 
033.

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. 04/30-1-24/222 од 17.01.2022. 
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 је предмет-
на набавка планирана Планом ЈН у 2022., да 
су за предложену набавку обезбијеђена сред-
ства  у буџету Града, да је реално процијење-
на вриједност набавке на тржишту, те је пред-
ложена одговарајућа врста поступка јавне 
набавке.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06-404-1-36/22.  
Добој, 28. 1. 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 Захтјеву Одјељења за стамбено – комунал-
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не послове Градске управе Добој бр. 07-37-
1040/21 од 21.12.2021. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  
– „Реконструкција свјетлосне 
саобраћајне сигнализације  - 
семафора на локацији у Ул. 

Немањина – Карађорђева у Добоју“, 
путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Реконструкција свјетлосне саобраћај-
не сигнализације  - семафора на локацији у Ул. 
Немањина – Карађорђева у Добоју“ путем от-
вореног поступка јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 17.000,00 КМ (словима: 
седамнаест хиљада конвертибилних марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града и теретиће буџетску пози-
цију 511 200.

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 стамбено – комуналне послове Градске уп-
раве Добој бр. 07-37-1040/21 од 21.12.2021. 
чији је саставни дио Спецификација робе за 
предметну набавку.

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 
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: 06-404-1-56/22.  
Добој, 10. 2. 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 Oдјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој 
бр. 05-53/22  од 02.2.2022.  градоначелник, до-
носи



Број 3 Страна  67С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 
„Израда Главног пројекта дијела 

нове улице у обухвату Регулационог 
плана „Средњошколски центар – 
Усора“ – од раскрснице са новом 

улицом поред „Требаваекспрес-а“ са 
Ул. Николе Тесле у Добоју“, путем 

директног споразума

 Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке – „Израда Главног пројекта дијела 
нове улице у обухвату Регулационог плана 
„Средњошколски центар – Усора“ – од рас-
крснице са новом улицом поред „Требаваекс-
прес-а“ са Ул. Николе Тесле у Добоју“, 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  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој 
бр. 05-53/22  од 02.2.2022.

Члан 5.

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

О б р а з л о ж е њ е
При доношењу ове одлуке, уговорни орган 

руководио се чињеницом да је предметна на-
бавка планирана Планом ЈН за 2022. да су за 

предметну набавку обезбијеђена средства у 
буџету Града, да је реално процијењена вријед-
ност набавке на тржишту, те да је предложена 
одговарајућа врста поступка јавне набавке.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06-404-1-58/22.  
Добој, 10. 2. 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 
управе Добој бр. 04/30-1-97/22 од 09.2.2022.  
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Извођење радова на уређењу 
канцеларија у новој згради Градске 
управе Добој у Ул. Цара Душана у 
Добоју“, путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на уређењу канце-
ларија у новој згради Градске управе Добој у 
Ул. Цара Душана у Добоју“ путем отвореног 
поступка јавне набавке.

Члан 2.

Укупна процијењена вриједност набавке 
без урачунатог  ПДВ-а износи 85.500,00 КМ 
(словима: осамдесет пет хиљада петсто кон-
вертибилних марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2022. и теретиће буџет-
ску позицију 511 200, подекономски код 150 
034.
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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 привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој бр. 04/30-1-97/22 од 09.2.2022. , 
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 је предмет-
на набавка планирана Планом ЈН у 2022., да 
су за предложену набавку обезбијеђена сред-
ства у буџету Града, да је реално процијење-
на вриједност набавке на тржишту, те је пред-
ложена одговарајућа врста поступка јавне 
набавке.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06-404-1-61/22.  
Добој, 14. 2. 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 Oдјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој 
бр. 05-68/22  од 14.2.2022.  градоначелник, до-
носи

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 
– „Израда Регулационог плана 

„Изградња пословних објеката на 
Усори“ у Добоју, путем директног 

споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке – „Израда Регулационог плана „Из-
градња пословних објеката на Усори“ у До-
боју“, путем поступка директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 5.870,00 КМ (словима: 
пет хиљада осамсто седамдесет 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  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев 
Oдјељења за просторно уређење Градске уп-
раве Добој бр. 05-68/22  од 14.2.2022., Одлука 
о приступању изради регулационог плана „Из-
градња пословних објеката на Усори“ Добој 
бр. 01-013-488/21 од 28.12.2021. и Пројектни 
задатак од 11.2.2022.
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Члан 5.

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

О б р а з л о ж е њ е
При доношењу ове одлуке, уговорни орган 

руководио се чињеницом да је предметна на-
бавка планирана Планом ЈН за 2022. да су за 
предметну набавку обезбијеђена средства у 
буџету Града, да је реално процијењена вријед-
ност набавке на тржишту, те да је предложена 
одговарајућа врста поступка јавне набавке.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06-404-1-64/22.  
Добој, 10. 2. 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 Oдјељења 
за општу управу Градске управе Добој бр. 03-
052-155/22  од 17.2.2022.  градоначелник, до-
носи

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 

„Набавка и инсталација програма 
(Software) система за позивање 

редова на шалтеру Градске управе 
Добој“ , путем директног споразума

 Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке – „Набавка и инсталација програма 
(Software) система за позивање редова на шал-

теру Градске управе Добој“ путем поступка 
директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 5.990,00 КМ (словима: 
пет хиљада деветсто деведесет конвертибил-
них марака) без ПДВ-а.

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја  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 
Oдјељења за општу управу Градске управе 
Добој бр. 03-052-155/22  од 17.2.2022., Позив 
за достављање понуда са Спецификацијом, те 
Понуде понуђача.

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: 06-404-1-68/22.  
Добој, 21. 2. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.
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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 
управе Добој бр. 04/30-1-120/22 од 18.2.2022.  
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Извођење радова на асфалтирању 
локалних путева у 10 повратничких 
мјесних заједница  и у Ул. Српских 

соколова у Добоју“, путем отвореног 
поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на асфалтирању 
локалних путева у 10 повратничких мјесних 
заједница (Шеварлије, Поточани, Орашје, Сје-
нина Ријека – Бешићи, Макљеновац, Свјетли-
ча, Чаире, Крчевине, Которско, Миљковац) и у 
Ул. Српских соколова у Добоју“, путем отво-
реног поступка јавне набавке.

Члан 2.

Укупна процијењена вриједност набавке 
без урачунатог  ПДВ-а износи 290.580,00 КМ 
(словима: двјестодеведесетхиљадапетстоо-
самдесетконвертибилнихмарака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2022. и теретиће буџет-
ску позицију 511 200, подекономски код 150 
035.

Члан 3.

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

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој бр. 04/30-1-120/22 од 18.2.2022., 
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 је предмет-
на набавка планирана Планом ЈН у 2022., да 
су за предложену набавку обезбијеђена сред-
ства  у буџету Града, да је реално процијење-
на вриједност набавке на тржишту, те је пред-
ложена одговарајућа врста поступка јавне 
набавке.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06-404-1-70/22.  
Добој, 23. 2. 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 
oпшту управу Градске управе Добој бр. 03/052-
158/22 од 21.2.2022.  градоначелник, доноси
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ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 
„Набавка тонера и кертриџа за 
потребе Градске управе Добој у 

2022.“, путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Набавка тонера и кертриџа за потребе 
Градске управе Добој у 2022.“, путем отворе-
ног поступка јавне набавке.

Члан 2.

Укупна процијењена вриједност набавке 
без урачунатог  ПДВ-а износи 34.000,00 КМ 
(словима: тридесет четири хиљаде конверти-
билних марака).

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

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 oпшту управу Градске управе До-
бој бр. 03/052-158/22 од 21.2.2022. , те Специ-
фикација 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 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 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: 06-404-1-72/22.  
Добој, 28. 2. 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 
управе Добој бр. 04/30-1-133/22 од 22.2.2022.  
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 
„Извођење радова на изградњи 

„рени“ бунара РБ2 у МЗ Придјел“, 
путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на изградњи „рени“ 
бунара РБ2 у МЗ Придјел“ путем отвореног 
поступка јавне набавке.

Члан 2.

Укупна процијењена вриједност набавке 
без урачунатог  ПДВ-а износи 362.352,00 КМ 
(словима: тристо шездесет двије хиљаде трис-
то педесет двије конвертибилне марке).
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Средства за предметну набавку обезбијеђе-

на су у буџету Града за 2022. и теретиће буџет-
ску позицију 511 100, подекономски код 150 
032.

Члан 3.

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

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој бр. 04/30-1-133/22 од 22.2.2022., 
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 је предмет-
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 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: 06-404-1-80/22.  
Добој, 1. 3. 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. 
05-85/22 од 28.2.2022.  градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 
„Извођење радова на изградњи 

канализационе мреже у Ул. Николе 
Тесле од Болера до Еуро – стил-а“ у 
Добоју“, путем отвореног поступка

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне на-

бавке – „Извођење радова на изградњи канали-
зационе мреже у Ул. Николе Тесле од Болера 
до Еуро – стил-а“ у Добоју“, путем отвореног 
поступка јавне набавке.

Члан 2.
Укупна процијењена вриједност набавке 

без урачунатог  ПДВ-а износи 55.579,40 КМ 
(словима: педесет пет хиљада петсто седамде-
сет девет конвертибилних марака и 40/100).

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-
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ве Добој бр. 05-85/22 од 28.2.2022.,  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 

руководио се чињеницом да су за предложену 
набавку обезбијеђена средства  у буџету Града, 
да је реално процијењена вриједност набавке 
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: 06-404-1-87/22.  
Добој, 4. 3. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 88. став (1) и (2), 
Закона о јавним набавкама („Службени глас-
ник  БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву 
Одјељења за цивилну заштиту Градске управе 
Добој број 016-81-20-111/22 од 09.3.2022. гра-
доначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 

– „Извођење  радова на санацији 
клизишта код породичне куће Гостић 

Неђе из Доње Пакленице“, путем 
конкурентског захтјева

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке – „Извођење радова на санацији 
клизишта код породичне куће Гостић Неђе из 
Доње Пакленице“, путем конкурентског за-
хтјева.

Члан 2.

Укупна процијењена вриједност набавке 
без урачунатог ПДВ-а износи 21.480,00 КМ 
(двадесетједнахиљадачетристоосамдесеткон-
вертибилнихмарака).

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 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 цивилну заштиту Градске управе Добој број 
016-81-20-111/22 од 09.3.2022. и предмјер ра-
дова.

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, да су за предложену на-
бавку 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: 06-404-1-109/22.  
Добој, 15. 3. 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 Oдјељења 
за стамбено – комуналне послове Градске уп-
раве Добој бр. 07-37-26-160/22  од 15.3.2022.  
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 

„Набавка и уградња (постављање) 
бетонске галантерије (парковске 

канте, жардињере, парковске 
клупе) у Добоју“, путем директног 

споразума

 Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Набавка и уградња (постављање) бе-
тонске галантерије (парковске канте, жардиње-
ре, парковске клупе) у Добоју“ путем поступка 
директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 5.985,00 КМ (словима: 
пет хиљада деветсто осамдесет пет конверти-
билних марака) без ПДВ-а.

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

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења 
за стамбено – комуналне послове Градске уп-
раве Добој бр. 07-37-26-160/22  од 15.3.2022., 
Спецификација робе 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: 06-404-1-115/22.  
Добој, 15. 3. 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 Oдјељења 
за стамбено – комуналне послове Градске уп-
раве Добој бр. 07-37-26-146/22  од 10.3.2022.  
градоначелник, доноси
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ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 

„Набавка и уградња (постављање) 
металних парковских клупа у 

Добоју“, путем директног споразума

 Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Набавка и уградња (постављање) ме-
талних парковских клупа у Добоју“ путем по-
ступка директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 5.950,00 КМ (словима: 
пет хиљада деветсто педесет конвертибилних 
марака) без ПДВ-а.

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

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења 
за стамбено – комуналне послове Градске уп-
раве Добој бр. 07-37-26-146/22  од 10.3.2022., 
Спецификација робе 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: 06-404-1-116/22.  
Добој, 18. 3. 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. 
05-99/22 од 11.3.2022.  градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 
„Извођење радова на изградњи 

дијела оборинске канализационе 
мреже од препумпне станице на 

Усори до раскрснице у Ул. Николе 
Тесле у Добоју“, путем отвореног 

поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на изградњи дијела 
оборинске канализационе мреже од препумп-
не станице на Усори до раскрснице у Ул. Нико-
ле Тесле у Добоју“, путем отвореног поступка 
јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 805.806,90 КМ (словима: 
осамсто пет хиљада осамсто шест конверти-
билних марака и 90/100).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2022. и теретиће буџет-
ску позицију 511 100.
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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 просторно уређење Градске упра-
ве Добој бр. 05-99/22 од 11.3.2022.,  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 

руководио се чињеницом да је предметна на-
бавка планирана Првом измјеном Плана јав-
них набавки у 2022., да су за предложену на-
бавку обезбијеђена средства  у буџету Града, 
да је реално процијењена вриједност набавке 
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: 06-404-1-120/22.  
Добој, 21. 3. 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 Кабинета 
градоначелника Градске управе Добој бр. 02-
022-1-369/22 од 22.3.2022. градоначелник, до-
носи

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне 

набавке – „Израда и емитовање 
емисије „Хроника Добоја“ у оквиру 

телевизијског програма у 2022.“, 
путем отвореног поступка набавке.

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке – „Израда и емитовање емисије „Хрони-
ка Добоја“ у оквиру телевизијског програма у 
2022.“ путем отвореног поступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог ПДВ-а износи 85.000,00 КМ (словима: 
осамдесет пет хиљада конвертибилних мара-
ка)

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добоја 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 бр. 
02-022-1-369/22 од 22.3.2022.
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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 предмет-
на набавка 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 
предложена одговарајућа врста поступка јавне 
набавке.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06-404-1-122/22.  
Добој, 22. 3. 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 по-
ступајући по Захтјеву Одјељења за финансије 
Градске управе Добој бр. 06/403-165/21 од 
22.3.2022. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 
– „Набавка рачунара и рачунарске 
опреме у 2022.“, путем отвореног 

поступка јавне набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке – „Набавка рачунара и рачунарске опре-
ме у 2022.“ путем отвореног поступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 50.000,00 КМ (словима: 
педесет хиљада конвертибилних марака).

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

Члан 3.

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

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за финансије Градске управе Добој бр. 06/403-
165/22 од 22.3.2022.

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 обезбијеђе-
на средства у буџету Града, да је реално про-
цијењена 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: 06-404-1-124/22.  
Добој, 28. 3. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.
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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. 04/30-1-250/2022 од 18.3.2022.  
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Извођење радова на уређењу 
канцеларија у Ул. Цара Душана 

бр. 73/А у Добоју“, путем отвореног 
поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на уређењу канце-
ларија у Ул. Цара Душана бр. 73/А у Добоју“ 
путем отвореног поступка јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 49.356,00 КМ (словима: 
четрдесет девет хиљада тристо педесет шест 
конвертибилних 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. 04/30-1-250/2022 од 18.3.2022.  
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: 06-404-1-127/22.  
Добој, 29. 3. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 88. став (1) и (2), 
Закона о јавним набавкама („Службени глас-
ник  БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву 
Kабинета градоначелника Градске управе До-
бој број 02-022-1-237/22 од 18.2.2022. градона-
челник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 

– „Услуге оглашавања Града 
Добоја у дневној штампи“,   путем 

конкурентског захтјева

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне на-

бавке – „Услуге оглашавања Града Добоја у 
дневној штампи“ путем конкурентског захтје-
ва.



Број 3 Страна  79С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
Члан 2.

Укупна процијењена вриједност набавке 
без урачунатог ПДВ-а износи 9.500,00 КМ (де-
ветхиљадапетстоконвертибилнихмарака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2022. и теретиће буџет-
ску позицију 412 700. 

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 Kабине-

та градоначелника Градске управе Добој број 
02-022-1-237/22 од 18.2.2022. и опис 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 
у 2022., да су за предложену набавку обез-
бијеђена средства  у буџету Града, да је реално 
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: 06-404-1-128/22.  
Добој, 29. 3. 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. 04/30-1-261/22  од 21.3.2022.  
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 

„Извођење радова на реконструкцији 
гријања канцеларија за смјештај 

Правобранилаштва у објекту 
„Центар 6“ у Добоју“, путем 

директног споразума

 Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на реконструкцији 
гријања канцеларија за смјештај Правобрани-
лаштва у објекту „Центар 6“ у Добоју“ путем 
поступка директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 3.300,00 КМ (словима: 
три хиљаде тристо конвертибилних марака) 
без ПДВ-а.

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

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој бр. 04/30-1-261/22  од 21.3.2022. , 
Предмјер радова и Понуде.
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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: 06-404-1-136/22.  
Добој, 31. 3. 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. 04/30-1-339/22  од 01.4.2022.  
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 
„Услуге израде Главног пројекта 

изградње нове водоводне мреже у МЗ 
Буковица Велика“, путем директног 

споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Услуге израде Главног пројекта из-

градње нове водоводне мреже у МЗ Буковица 
Велика“ путем поступка директног 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 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. 04/30-1-339/22  од 01.4.2022. , 
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: 06-404-1-148/22.  
Добој, 6. 4. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, 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 35. Ста-
тута Града Добој („Службени гласник Града 
Добој“, број 1/17) и Одлуке о приступању про-
цесу израде средњорочног Плана капиталних 
инвестиција Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“ број 2/22), градоначелник Града 
Добој, доноси

ПРАВИЛНИК 
О РАДУ КООРДИНАЦИОНОГ 

ТИМА ГРАДА ДОБОЈ ЗА ИЗРАДУ 
СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА 

КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 
ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2026. 

ГОДИНЕ

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се начин рада 
и задаци Координационог тима Града Добој за 
израду средњорочног Плана капиталних ин-
вестиција Града Добој за период од 2022. до 
2026. године.

Члан 2.

Број чланова Координационог тима Града 
Добој за израду средњорочног Плана капи-
талних инвестиција Града Добој, утврђен је 
Рјешењем о именовању Координационог тима 
Града Добој за израду средњорочног Плана ка-
питалних инвестиција Града Добој („Службе-
ни гласник града Добој“ број 3/22).

Члан 3.

Координациони тим за израду средњороч-
ног Плана капиталних инвестиција Града До-
бој доноси одлуке већином гласова присутних 
чланова тима, ако сједници присуствује више 
од половине чланова тима. 

Записничар кога одређује Координациони 
тим води записник о раду Координационог 
тима који обавезно садржи: мјесто и вријеме 
одржавања сједница, присуство чланова Коор-

динационог тима, дневни ред, рад по дневном 
реду, усвојене закључке и препоруке. 

Записник потписују координатор Координа-
ционог тима и записничар.

Члан 4.

Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Координационог тима 
врши Одјељење за стратешко планирање, ев-
ропске интеграције и локални економски раз-
вој.

Члан 5.

Координатор Координационог тима Гра-
да Добој за израду средњорочног Плана ка-
питалних инвестиција, који организује рад 
Координационог тима, сазива и предсједава 
сједницама Координационог тима Града Добој 
за израду средњорочног Плана капиталних ин-
вестиција. 

Члан 6.

Основни задаци Координационог тима Гра-
да Добој за израду средњорочног Плана капи-
талних инвестиција су:

 - усвајање јединстевног обрасца за подно-
шење приједлога за инвестирање који слу-
жи за предлагање инвестиционих пројека-
та;

 - верификација прикупљених приједлога  
за инвестирање тј. потврђивање да ли су 
приједлози потпуни, као и да ли су реални 
у техничком и правном смислу;

 - у сарадњи са надлежним службама врши 
допуну потребних података у приједлозима 
за инвестирање, додавање информација и 
бројева који недостају;

 - чланови Координационог тима Града Добој 
за израду средњорочног Плана капиталних 
инвестиција, који су представници инвес-
тиционих и финансијских служби, обез-
биједиће све тачне информације неопходне 
да би се обавило горе наведено допуња-
вање пројеката;

 - дефинисање критеријума за оцјењивање 
инвестиционих пројеката;

 - одређивање приоритетних инвестиционих 
пројеката у складу са прихваћеним 
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критеријумима, тако што ће се израчунати 
број бодова за сваки пројекат и рангирати 
према броју добијених бодова;

 - -израда завршног радног приједлога 
средњорочног Плана капиталних 
инвестиција Града Добој за период од 2022. 
до 2026. године. 

Члан 7.

Координациони тим за за израду средњо-
рочног Плана капиталних инвестиција Града 
Добој ће се у свом раду придржавати Обрасца 
за оцјењивање капиталних пројеката, модела 
за рангирање и селекцију капиталних проје-
ката као и сљедећих принципа за одређивање 
приоритетних инвестиционих пројеката:

 - сваки члан ће засебно оцијенити сваки 
инвестициони пројекат, у складу са кри-
теријумима за оцјењивање пројеката и ус-
војеним бодовањем као и у складу са Пра-
вилником о раду Координационог тима за 
израду средњорочног Плана капиталних 
инвестиција Града Добој;

 - оцјена пројеката и бодовање ће се обавља-
ти на основу информација садржаних у 
Приједлогу за инвестирање за сваки проје-
кат. 

Члан 8.

Координациони тим за израду средњо-
рочног Плана капиталних инвестиција Града 
Добој има обавезу да након што Скупштина 
Града Добој усвоји Средњорочни план капи-
талних инвестиција Града Добој за период од 
2022. до 2026. године, исти ажурира сваке на-
редне године ослањајући се на вишегодишњу 
финансијску анализу и нове поднесене пријед-
логе, у складу са овим Правилником. 

Члан 9.

Измјене и допуне овог Правилника врши 
градоначелник Града Добој, на приједлог Ко-
ординационог тима за израду Средњорочног 
плана капиталних инвестиција Града Добој. 

Члан 10.

Овај Правилник ступа на снагу даном до-
ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Града Добој“. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-444/22.  
Добој, 28. 3. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној са-
моуправи РС ( «Службени гласник Републике 
Српске» број: 97/16м, 36/19 и 61/21 ), на ос-
нову члана 15. Закона о заштити од узнемира-
вања на раду („Службени гласник Републике 
Српске“ број 90/21) члана 60. Статута Града  
Добој („Службени гласник  Града Добој“ 1/17 ) 
и одредаба Правилника о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији радних мјеста Град-
ске управе Града Добој („Службени Гласник 
Града Добој“, број: 4/17,   7/18,   1/19 ,   4/19 ,   
5/19 ,   6/19,   9/19,  11/19,   12/19,  3/20,   4/20 и 
5/20,  5/21 и 6/21,7/21),  Градоначелника Града  
Добој, доноси

ПРАВИЛНИК  
О ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ ОД 
УЗНЕМИРАВАЊА НА РАДУ У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ДОБОЈ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописује се начин под-
ношења захтјева, начин одређивања лица од-
носно  комисије за подношење и спровођење 
поступка заштите од узнемиравања у Градској 
управи Града Добој, лице којем се захтјев под-
носи, начин обезбјеђења тајности података и 
друга питања битна за спровођење поступка у 
Градској управи Града Добој.
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Члан 2.

Узнемиравање на раду је, у складу са За-
коном о заштити од узнемиравања на раду (у 
даљем тексту: Закон), је свако понашање пре-
ма службеник /намјештенику, групи службе-
ника /намјештеника или послодавцу, које може 
нанијети штету физичке, психичке или сексу-
алне природе.

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА 
ЗАШТИТУ ОД УЗНЕМИРАВАЊА

Члан 3.

Службеник /намјештеник који сматра да је 
изложен узнемиравању на раду има право да 
поднесе Градоначелнику  у писаној форми за-
хтјев за заштиту од узнемиравања на раду у 
року од 30 дана од дана када је посљедњи пут 
извршена радња узнемиравања.

Уз писмену сагласност службеника /
намјештеника захтјев из става 1. овог члана, 
може поднијети представник синдиката .

Члан 4.

Захтјев за заштиту од узнемиравања садр-
жи:

 - Датум подношења захтјева,
 - Подаци о подносиоцу захтјева,
 - Име и презиме, назив радног мјеста лица 
које тражи заштиту од узнемиравања (уко-
лико то није подносилац захтјева),

 - Име и презиме, назив радног мјеста лица 
које се терети за узнемиравање,

 - Кратак опис понашања за које се оправда-
но вјерује да представља узнемиравање на 
раду,

 - Трајање и учесталост понашања које се 
сматра узнемиравањем на раду, као и да-
тум када је посљедњи пут учињено то по-
нашање,

 - Докази (свједоци, писана документација, 
љекарски извјештаји, дозвољени аудио и 
видео записи и др.)

 - Потпис лица које тражи заштиту од узне-
миравања.

Члан 5.

Захтјев за заштиту од узнемиравања на раду 
подноси се  Градоначелнику .Захтјев се може 
поднијети:

 - лично,
 - путем редовне поште на адресу  сједишта 
Града Добој 

 - путем електронске поште на службену 
е-маил адресу 

 - усмено на записник код овлашћеног лица у  
Градској управи града Добој.
Члан 6.
Градоначелник може одредити службени-

ка за пријем захтјева, који примљени захтјев 
одмах евидентира у одговарајућу евиденцију, 
те да се од момента пријема захтјева стара о 
повјерљивости свих података предметног слу-
чаја. Ако овлашћено лице из било којег разлога 
није у могућности да извршава права и обавезе 
које произлазе из овог Правилника, градона-
челник ће донијети рјешење којим овлашћује 
другог запосленог да извршава та права и оба-
везе.

КОМИСИЈЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ 
И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

ЗАШТИТЕ ОД УЗНЕМИРАВАЊА НА 
РАДУ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 

ДОБОЈ 

Члан 7.

Поступак заштите од узнемиравања на раду 
спроводи Комисија за подношење и спро-
вођење поступка заштите од узнемиравања на 
раду у Градској управи Града Добој ( у даљем 
тексту : КОМИСИЈА), по достављеном за-
хтјеву  за заштиту од узнемиравања на раду

Члан 8.

Градоначелник  рјешењем именује комисију 
из реда својих службеника, на мандат од двије 
године са могућношћу поновног избора.

Комисију чине 3 члана , предсједник и два 
члана комисије,.

Предсједник комисије координира рад ко-
мисије и одређује конкретна задужења у погле-
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ду административних и техничких послова за 
рад комисије.

Члан 9.

Приликом именовања чланова комисије, 
Градоначелник  води рачуна о равниправности 
полова и да лица која воде поступак познају 
прописе о радним односима и заштити од уз-
немиравањa. 

ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРАВА НА ЗАШТИТУ ОД 

УЗНЕМИРАВАЊА НА РАДУ

Члан 10.

Поступак заштите од узнемиравања на раду  
у Градској управи Града Добој је хитан и за-
творен је за јавност. 

Комисија је дужна да спроведе поступак 
заштите од узнемиравања на раду у року од 15 
дана од дана пријема захтјева из члана 3. став 
1. и 2. овог Правилника, односно од дана по-
кретања поступка утврђивања одговорности за 
повреду радне дисциплине против запосленог 
који врши узнемиравање на раду. 

Члан 11.

У поступку може да учествује представник 
синдиката или други представник службеника 
/намјештеника на лични захтјев једне од стра-
на.

Подаци прикупљени у току поступка су 
повјерљиве природе и могу се саопштавати 
само учесницима у поступку и надлежним ор-
ганима у вези са поступком за заштиту од уз-
немиравања на раду.

Члан 12.

Најкасније наредни радни дан од дана 
пријема захтјева лице које је овлашћено за 
пријем захтјева за заштиту од узнемиравања је 
дужно да захтјев са исправама (ако су прило-
жене) доставити Градоначелнику, уз третман 
повјерљиве поште.

Члан 13.

Захтјев за заштиту од узнемиравања у фор-
ми усменог обавјештења пријавилац подноси 
усмено на записник код  овлаштеног лица. 

О запримљеним захтјевима за заштиту од 
узнемиравања и по њима формираним пред-
метима овлашћено лице води посебну интерну 
евиденцију.

Члан 14.

Ако се захтјев за заштиту од узнемиравања 
односи на лице које је одређено да учествује у 
поступку, градоначелник треба да обезбиједи 
да то лице не поступа по предмету формира-
ном по том захтјеву.

Члан 15.

По формирању предмета по захтјеву за 
заштиту од узнемиравања, овлашћено лице 
провјерава да ли је захтјев потпун и да ли садр-
жи све обавезне елементе из члана 4. овог Пра-
вилника.

Члан 16.

Комисија је дужна да најкасније наредни 
радни дан од дана пријема закаже састанак са 
подносиоцем захтјева за заштиту од узнемира-
вања.

Члан 17.

Ако захтјев није потпун, пријавилац се по-
зива да исти допуни у примјереном року, а 
уколико исти не допуни, овлашћено лице на-
ставља поступак према постојећем стању спи-
са предмета. 

Члан 18.

Одмах након одржаног састанка са подно-
сиоцем захтјева, Комисија је дужна да закаже 
и одржи састанак са лицем које је означено 
као вршилац радње узнемиравања.  Комисија 
испитује основаност навода у захтјеву и са ис-
тим (усмено) упознаје лице које је означено 
као вршилац узнемиравања.

О изјашњењу лица које је означено као вр-
шилац узнемиравања лице које води поступак 
сачињава службену забиљешку.
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Комисија је овлашћена да одвојено, ван рас-

праве, тражи и прикупља информације и друге 
податке од страна у поступку, њихових пред-
ставника или других службеник /намјештени-
ка.

Члан 19.

Комисија ће у року од пет (5)  дана од дана 
пријема захтјева окончати одвојене састанке са 
странама у спору и заказати заједнички саста-
нак.

О току заједничког састанка се води запис-
ник.

Члан 20.

Записник из тачке 19. овог Правилника са-
чињава се у два примјерка, и то један се пре-
даје пријавиоцу, а други се доставља Градона-
челнику уз третман повјерљиве поште.

У записник се уносе подаци из члана 4. 
овог Правилника, те број протокола и датум 
сачињавања записника. 

Члан 21.

Сви запослени у  Градској управи Града До-
бој  треба да, уколико дођу у посјед захтјева 
за заштиту од узнемиравања, предузму мјере 
да се обезбиједи заштита повјерљивих подата-
ка, те да се нико други не може упознати са 
садржином захтјева и да се захтјев достави 
овлашћеном лицу. 

Члан 22.

Након што испита основаност навода у за-
хтјеву за заштиту, Комисија о томе сачињава 
извјештај у писаној форми, који доставља гра-
доначелнику.

Члан 23.

Извјештај из члана 22. овог Правилника 
садржи и приједлог одлуке/активности за по-
ступање по захтјеву за заштиту од узнемира-
вања.

Приједлог садржи:
1) предузимање мјера и активности за 

отклањање акта, чињења или нечињења које 
је утврђено као радња узнемиравања којом је 

повријеђено или угрожено право подносиоца 
захтјева за заштиту,

2) предузимање мјера и активности за обез-
бјеђење заштите и остварење права подносио-
ца захтјева,

3) предузимање мјера и активности за ут-
врђивање дисциплинске и материјалне одго-
ворности запосленог у Градској управи града 
Добој за којег постоје вјероватноћа/основи 
сумње да је извршио радњу узнемиравања,

4) образложење.

Члан 24.

Градоначелник одлучује о поступању по за-
хтјеву за заштиту након што заприми извјештај 
и приједлог из члана 23. овог Правилника.

Члан 25.

Поступак за заштиту од узнемиравања на 
раду сматра се окончаним закључивањем спо-
разума у писаној форми између страна у спору.

Споразум из става 1. овог члана има снагу 
извршне исправе.

Ако стране у поступку код послодавца не 
закључе споразум о предмету спора у року из 
члана 10. став 2. овог Правилника, Градоначел-
ник доноси рјешење о обустављању поступка.

Члан 26.

Споразум из претходног члана садржи мје-
ре које су усмјерене на престанак понашања 
које представља узнемиравање на раду и спре-
чавање даљег узнемиравања.

Споразум може садржавати одредбе о нак-
нади материјалне и нематеријалне штете.

Члан 27.

Уколико Градоначелник обустави  посту-
пак без закљученог споразума, службеник /
намјештеник који сматра да је претрпио узне-
миравање на раду може да поднесе приједлог 
за мирно рјешавање радног спора Агенцији за 
мирно рјешавање радних спорова Бања Лука, 
Алеја Светог Саве број 10 или да подигне туж-
бу за заштиту од узнемиравања на раду код на-
длежног суда. 
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Право на подношење приједлога за мирно 

рјешавање спора, односно подизање тужбе ус-
ловљено је претходним обраћањем службени-
ка /намјештеника Градоначелнику захтјевом за 
заштиту од узнемиравања на раду.

Изузетно од става 2. овог члана, када је уз-
немиравање извршено од стране одговорног 
лица код послодавца, право на подношење 
приједлога за мирно рјешавање спора, односно 
подизање тужбе није условљено претходним 
обраћањем службеник /намјештеника посло-
давцу захтјевом за заштиту од узнемиравања 
на раду.

Члан 28.

Коначна одлука или споразум по захтјеву за 
заштиту од узнемиравања доставља се подно-
сиоцу захтјева у року од три дана од дана окон-
чања поступка по том захтјеву.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Овај Правилник ће се објавити у „Служ-
беном гласнику Града Добој“ и wеб страницу  
Града Добој

Члан 30.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-545/22.  
Добој, 6. 4. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу чланова 59. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник Републике 
Српске›› бр.97/16 и 36/19),члана 45. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним ситуација-
ма (‘’Службени гласник Републике Српске›› 
број 121/12 , 46/17 и 111/21) и члана 18. став 
10. Закона о заштити од пожара (‹›Службени 
гласник Републике Српске›› број: 94/19) Град-

ски штаб за ванредне ситуације на 27.телефон-
ској сједници одржаној дана 24.03.2022.године  
доноси:

ЗАКЉУЧАК 
о забрани паљења ватре на 

отвореном простору

(1) Забрањује се паљење корова, дру-
гог пољопривредног отпада и свих врста 
ватре на отвореном простору без претходног 
обавјештења и сагласности Територијално-ва-
трогасне  спасилачке јединице Добој и преду-
зимања свих неопходних радњи у циљу спре-
чавања ширења ватре.

(2) Овај Закључак ступа на снагу даном до-
ношења и биће објављена у ‹›Службеном глас-
нику Града Добој››.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-433/22.  
Добој, 24. 3. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 35. 
Статута Града Добој („Службени гласник Гра-
да Добој“, број 1/17) и Уговора о спровођењу 
програма сертификације локалних самоуправа 
са повољним пословним окружењем, у складу 
са захтјевима стандарда BFC SEE, закљученог 
између Привредне коморе РС и Града Добоја, 
број 02-022-1479/15, градоначелник града До-
бој доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Координационог тима 
Града Добој за израду средњорочног 

Плана капиталних инвестиција 
Града Добој за период од 2022. до 

2026. године

Члан I

Именује се Координациони тим Града До-
бој за израду Плана капиталних инвестиција, у 
саставу, како слиједи:
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1. Славко Ковач, замјеник градоначелни-

ка-координатор тима,
2. Севлид Хуртић, предсједник Скупштине 

Града Добој,
3. Дијана Каленић, начелник Одјељења за 

стратешко планирање, европске интегра-
ције и локални економски развој,

4. Миленко Николић, начелник Одјељења за 
финансије,

5. Синиша Лукић, в.д. начелника Одјељења 
за просторно уређење,

6. Давор Савић, начелник Одјељења за стам-
бено-комуналне послове,

7. Сандра Татић, начелник Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности,

8. Анис Хусаковић, начелник Одјељења за 
пољопривреду,

9. Ненад Остојић, начелник Одјељења за 
цивилну заштиту,

10. Миралем Кикић, начелник Одјељења за 
обнову и развој,

11. Сања Стојчиновић, шеф Одсјека за 
стратешко планирање и инвестиције,

12. Мишо Илић, извршни директор за 
комерцијално-финансијске послове 
„Водовод“ А.Д.

13. Мирослав Милошевић,  в.д. директора 
„Градска топлана“ А.Д,

14. Драган Петковић, в.д. директора ЈУ 
Центар за дјецу и омладину са сметњама у 
развоју,

15. Алекса Мирчетић, в.д. директора Градске 
развојне агенције,

16. Тијана Васиљевић, предсједник Актива 
директора средњих школа-представник 
образовног сектора,

17. Горан Продић, „Прода-монт“ д.о.о. 
Добој - представник грађевинског сектора 
пословне заједнице,

18. Драган Васиљевић, „Water Jet Dido“ 
d.o.o. Добој, услуге резања свих врста 
материјала-представник пословне 
заједнице,

19. Изудин Шехић, представник МЗ Чивчије 
Буковачке,

20. Никола Миловановић, представник МЗ 
Осојница и Трбук,

21. Дијана Ђурђевић, Центар за промоцију 
европских вриједности „Еуроплус“ Добој. 

Члан II

Чланови тима из члана I овог Рјешења, као 
оперативно и координационо тијело, задужени 
су за израду Плана капиталних инвестиција, 
као и за спровођење следећих активности:

 - Припрему календара за израду ПКИ;
 - Израду смјерница за израду ПКИ;
 - Утврђивање критеријума за оцјењивање 
приједлога пројеката;

 - Израду одговарајућих образаца и упутста-
ва;

 - Израду листе инвестиционих пројеката 
пристиглих на процјену као приједлога за 
инвестирање;

 - Бодовање приједлога пројеката на основу 
критеријума оцјењивања. 

Члан III

Одјељење за стратешко планирање, европ-
ске интеграције и локални економски развој 
пружаће техничку подршку процесу израде 
ПКИ, за наредни програмски период (2022-
2026).

Члан IV

Тим за праћење имплементације Плана ка-
питалних инвестиција је за свој рад одговоран 
градоначелнику Града Добој. 

Члан V

Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеном гласнику Града 
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022- 367/22.  
Добој, 15. 3. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59.и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21) члана 149. 
став 2. Закона о заштити и спасавању у ван-
редним ситуацијама („Службени гласник Ре-
публике Српске“број: 121/12, 46/17 и 111/21 
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), Уредбе о садржају и начину израде плана 
заштите и спасавања од елементарне непого-
де и друге несреће(„Службени гласник Репу-
блике Српске“број: 101/21) и члана 60 Статута 
Града Добој („Службени гласник Града Добој 
број: 1/17 ) градоначелник Града Добој доноси

РЈЕШЕЊЕ 
о измјени Рјешења о именовању 

Радне групе за израду Плана заштите 
и спасавања од елементарне непогоде 

и друге несреће Града Добој

Члан 1.

Рјешење о именовању Радне групе за изра-
ду Плана заштите и спасавања од елементарне 
непогоде и друге несреће број: 02-022-2618/21 
од 29.12.2021. године  у члану 2. мијења се на 
начин да се ријечи „2.Нина Букејловић, коор-
динатор за ризик од земљотреса – Одјељење за 
просторно уређење“ замјењују ријечима „2.Си-
ниша Лукић, координатор за ризик од земљо-
треса – Одјељење за просторно уређење“.

Члан 2.

Остали текст Рјешењa о именовању Радне 
групе за израду Плана заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге несреће остаје 
непромијењен.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-301/22.  
Добој, 8. 3. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59.и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21) члана 149. 

став 2. Закона о заштити и спасавању у ван-
редним ситуацијама („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број:121/12, 46/17 и 111/21), 
Уредбе о садржају и начину израде плана 
заштите и спасавања од елементарне непого-
де и друге несреће(„Службени гласник Репу-
блике Српске“број: 101/21), члана 60 Статута 
Града Добој („Службени гласник Града Добој 
број: 1/17)  градоначелник Града Добој доноси

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Извршилаца који ће 
сарађивати са координаторима за 

израду Плана заштите и спасавања 
од елементарне непогоде и друге 

несреће Града Добој

Члан 1.

Овим рјешењем градоначелник Града Добој 
на основу приједлога координатора за ризик 
од пожара број: 10/22 од 15.02.2022. године , 
приједлога координатора за ризик од поплаве 
број: 04/30-1-156/2022 од  01.03.2022.године, 
приједлога координатора за ризик од екстрем-
них метеоролошких појава  број: 13/33-1-33/22 
од 07.03.2022.године, приједлога  координато-
ра за ризик од земљотреса број: 05/98/2022 од 
11.03.2022.године  одређује извршиоце који 
ће радити на реализацији задатака у складу 
са Уредбом о садржају и начину израде плана 
заштите и спасавања од елементарне непогоде 
и друге несреће („Службени гласник Републи-
ке Српске“број: 101/21).

Члан 2.

Извршиоци су лица запослена у градској 
управи која су стручна за одређену област и 
која на приједлог координатора именује гра-
доначелник са задатком да сарађују са Радном 
групом за изради Плана заштите и спасавања 
од елементарне непогоде и друге несреће Гра-
да Добој и координатором за репрезентатив-
ни ризик и да у оквиру своје надлежности и 
струке допринесу реализацији утврђених зада-
така на изради поменутог документа.
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Члан 3.

За извршиоце који ће сарађивати са коорди-
натором за ризик од пожара именују се :

 - Срђан Ковачевић-Замјеник старјешине 
ТВСЈ Добој

 - Зоран Лукић-Референт за материјално фи-
нансијске послове и контролу

Члан 4.

За извршиоце који ће сарађивати са коорди-
натором за ризик од поплава именују се :

 - Гордана Перић- Шеф одсјека
 - Зоран Гојковић-Виши стручни сарадник за 
послове водопривреде и локалних путева

Члан 5.

За извршиоце који ће сарађивати са коорди-
натором за ризик од екстремних метеоролош-
ких појава  именујe се :

 - Вера Пилиповић-Самостални стручни са-
радник за послове праћења пољопривреде, 
водопривреде, лова и риболова.

Члан 6.

За извршиоце који ће сарађивати са коорди-
натором за ризик од земљотреса именују се :

 - Михаило Вуковић-Стручни савјетник за 
послове просторног планирања

 - Нада Катанић-Самостални стручни савјет-
ник за послове урбанизма

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-358/22.  
Добој, 14. 3. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.
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АКТИ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 20. 02. 2022. 
ГОДИНЕ ОБРАЗАЦ ЗА ЗБИРНЕ РЕЗУЛТАТЕ

ГРАД ДОБОЈ

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - ГРАБОВИЦА

ИЗАБРАН

   РБ НА ЛИСТИЋУ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  БРОЈ ГЛАСОВА
2.	 ЂУКИЋ	МИЛЕНКО	–	ПРИЈЕДЛОГ	САВЕЗА	НЕЗАВИСНИХ	СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА	–	СНСД  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82

1.	 БОЖИЧКОВИЋ	МИХАЈЛО	–	ПРИЈЕДЛОГ	САВЕЗА	НЕЗАВИСНИХ	СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА	–	СНСД  .  .  .  .  .  .  . 71

3.	 КОВАЧЕВИЋ	ЗЛАТКО	–	ПРИЈЕДЛОГ	САВЕЗА	НЕЗАВИСНИХ	СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА	–	СНСД  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

4.	 ПОПОВИЋ	НЕДЕЉКО	–	ПРИЈЕДЛОГ	САВЕЗА	НЕЗАВИСНИХ	СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА	–	СНСД  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56

НИЈЕ ИЗАБРАН

  РБ НА ЛИСТИЋУ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  БРОЈ ГЛАСОВА
5.	 РАДОЊИЋ	ЂОРЂО	–	ПРИЈЕДЛОГ	САВЕЗА	НЕЗАВИСНИХ	СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА	–	СНСД	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - КОМАРИЦА

ИЗАБРАН

   РБ НА ЛИСТИЋУ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  БРОЈ ГЛАСОВА
4.	 МАРИЋ	ИВИЦА	–	ПРИЈЕДЛОГ	НЕЗАВИСНЕ	ЛИСТЕ	ДОБОЈ	СЕВЛИД	ХУРТИЋ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51

5.	 ЋОРЛУКА	СТИПО	–	ПРИЈЕДЛОГ	НЕЗАВИСНЕ	ЛИСТЕ	ДОБОЈ	СЕВЛИД	ХУРТИЋ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

2.	 КЉУЧЕВИЋ	МАРИО	–	ПРИЈЕДЛОГ	НЕЗАВИСНЕ	ЛИСТЕ	ДОБОЈ	СЕВЛИД .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19

1.	 КЉУЧЕВИЋ	АНТО	–	ПРИЈЕДЛОГ	НЕЗАВИСНЕ	ЛИСТЕ	ДОБОЈ	СЕВЛИД	ХУРТИЋ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

НИЈЕ ИЗАБРАН

  РБ НА ЛИСТИЋУ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  БРОЈ ГЛАСОВА
3.	 МАРИЋ	ИВАН	–	ПРИЈЕДЛОГ	НЕЗАВИСНЕ	ЛИСТЕ	ДОБОЈ	СЕВЛИД	ХУРТИЋ	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
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МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - ПРЊАВОР ВЕЛИКИ

ИЗАБРАН

   РБ НА ЛИСТИЋУ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  БРОЈ ГЛАСОВА
3.	 ГАВРАН	СЛАВКО	–	ПРИЈЕДЛОГ	НЕЗАВИСНЕ	ЛИСТЕ	ДОБОЈ	СЕВЛИД	ХУРТИЋ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

2.	 ГАВРАН	КАТА	–	ПРИЈЕДЛОГ	НЕЗАВИСНЕ	ЛИСТЕ	ДОБОЈ	СЕВЛИД	ХУРТИЋ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

1.	 БРАТАНИЋ	ГРГО	–	ПРИЈЕДЛОГ	НЕЗАВИСНЕ	ЛИСТЕ	ДОБОЈ	СЕВЛИД	ХУРТИЋ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
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НИЈЕ ИЗАБРАН

  РБ НА ЛИСТИЋУ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  БРОЈ ГЛАСОВА
5.	 ТОМИЋ	МАТО	–	ПРИЈЕДЛОГ	НЕЗАВИСНЕ	ЛИСТЕ	ДОБОЈ	СЕВЛИД	ХУРТИЋ	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
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ОГЛАСИ

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-1/22 
од 21.01.2022. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених згра-
да, у регистарском листу број: 665/7 упис ос-
нивања Промјене назива заједнице и лица 
овлашћених за заступање Заједнице етажних 
власника зграде у улици Солунских добро-
вољаца број: Ц-3/Л-2 у Добоју са сљедећим 
подацима:

Врши се промјена назива Заједнице етаж-
них власника зграде у ул. Сол. добровољаца 
бр. Ц-3/Л2 у Заједницу етажних власника у 
ул. Сол. добровољаца бр. 49 (Ц-3/Л2), такође 
се врши промјена и лица овлаштених за засту-
пање ЗЕВ-а, па се из Регистра бришу: Мила-
чак Милан и Поповић Бранка, а као нова лица 
овлаштена за заступање Заједнице уписују се: 
Микеревић Зоран заступа заједницу самостал-
но и без ограничења и Поповић Бранка  засту-
па заједницу самостално и без ограничења.

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-1/22.  
Добој, 21. 1. 2022. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Давор Савић, с.р.     

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-2/22 
од 10.02.2022. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 

у регистарском листу број: 666/7 упис Промје-
не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника зграде „Јелена“ у улици 
Војводе Синђелића број: 29 у Добоју са сље-
дећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде 
у ул.  В. Синђелића број: 29 „Јелена“  у До-
боју, из Регистра се бришу: Јашаревић Жељко 
и Прешић Дејан , а као нова лица овлаштена за 
заступање Заједнице уписују се: Томић Раден-
ко, заступа заједницу самостално и без огра-
ничења и Павловић Жељка, заступа заједницу 
самостално и без ограничења.   

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-2/22.  
Добој, 10. 2. 2022. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Давор Савић, с.р.     

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-3/22 
од 14.03.2022. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 667/7 упис промје-
не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника зграде у улици Југ Богдана 
број: 63 у Добоју са сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлашћеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде 
у улици Југ Богдана број: 63  у Добоју, из Ре-
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гистра се брише: Девић Зоран, а као нова лица 
овлаштена за заступање Заједнице уписују се: 
Филиповић Горан, заступа заједницу само-
стално и без ограничења и Девић Горан, засту-
па заједницу самостално и без ограничења.  

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-3/22.  
Добој, 14. 3. 2022. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Давор Савић, с.р.     

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-4/22 
од 14.03.2022. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 435/5 упис Промје-

не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника зграде у улици Краља Дра-
гутина број: 2 у Добоју са сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлашћеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде у 
улици Краља Драгутина број: 2 у Добоју. Из 
регистра се брише ранији заступник: Раковић 
Борис, а у регистар се уписује лице овлашћено 
за заступање: Мићић Милена – заступа зајед-
ницу самостално и без ограничења.   

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-4/22.  
Добој, 14. 3. 2022. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Давор Савић, с.р.     
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Садржај:

АКТИ СКУПШТИНЕ

Одлука о усвајању  Плана за 
измирење неизмирених обавеза 
пренесених из претходног периода           1

Одлука о дугорочном кредитном  
задужењу Града Добој                           2

Одлука о краткорочном кредитном  
задужењу Града Добој                           3

Одлука о ангажовању  
новчаних средстава                              4

Одлука о ангажовању  
новчаних средстава                              4

Одлука о финансирању политичких 
странака које партиципирају у 
скупштини Града Добој                         5

Одлука о измјени Одлуке о изради 
Урбанистичког плана града Добој             6

Одлука о измјени и допуни 
Одлуке о  приступању измјени 
дијела Регулационог плана 
„Средњошколски центар-Усора“ Добој      6

Одлука о приступању измјени 
дијела Регулационог плана 
„Средњошколски центар 
- Усора“ Добој (локација 
Трудбеник)                                                            7

Одлука о именовању 
Савјета за праћење измјене 
дијела  Регулационог плана 
„Средњошколски центар - Усора“ 
Добој (локација Трудбеник)                    9

Одлука о приступању изради Плана 
парцелације за привредну зону 
„Велика Буковица“ Добој                       9

Одлука о именовању Савјета за 
праћење израде Плана парцелације 
за Привредну зону „Велика 
Буковица“ Добој                                 10

Одлука о давању сагласности на 
Одлука о продаји непокретности 
– пословног простора Јавне 
предшколске установе у Ул  Филипа 
Вишњића број 16  у Добоју                    11

Одлука о начину и условима продаје 
неизграђеног земљишта у својини 
Града Добој                                       12

Одлука о начину и условима продаје 
земљишта                                         13

Одлука о стављању ван снаге 
Одлуке о одређивању повјереника 
и замјеника повјереника заштите и 
спасавања на подручју Града Добој          13
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Статутарна одлука                              17

З А К Љ У Ч A K                                 18

З А К Љ У Ч A K                                 18
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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Одлука о утврђивању и објављивању 
резултата избора за чланове савјета 
мјесних заједница града Добој                59

Одлука о одобравању Стратегије 
управљања ризицима у Граду Добој 
за период 2022-2024 године                    60

Одлука о Првој измјени и допуни 
Плана јавних набавки Градске 
управе Добој за 2022                            60

ПРВА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ДОБОЈ ЗА 2022         62

Одлука о покретању поступка 
набавке  – „Извођење радова на 
изградњи моста на ријеци Спречи, 
мост „Мрчевац““, путем отвореног 
поступка                                          65

Одлука о покретању поступка 
набавке  – „Реконструкција 
свјетлосне саобраћајне 
сигнализације  - семафора на 
локацији у Ул  Немањина – 
Карађорђева у Добоју“, путем 
отвореног поступка                            66

Одлука о покретању поступка 
набавке – „Израда Главног 
пројекта дијела нове улице у 
обухвату Регулационог плана 
„Средњошколски центар – Усора“ 
– од раскрснице са новом улицом 
поред „Требаваекспрес-а“ са Ул  
Николе Тесле у Добоју“, путем 
директног споразума                           67

Одлука о покретању поступка 
набавке  – „Извођење радова на 
уређењу канцеларија у новој згради 
Градске управе Добој у Ул  Цара 
Душана у Добоју“, путем отвореног 
поступка                                          67

Одлука о покретању поступка 
набавке – „Израда Регулационог 
плана „Изградња пословних објеката 
на Усори“ у Добоју, путем директног 
споразума                                         68

Одлука о покретању поступка 
набавке – „Набавка и инсталација 
програма (Software) система за 
позивање редова на шалтеру Градске 
управе Добој“ , путем директног 
споразума                                         69

Одлука о покретању поступка 
набавке  – „Извођење радова на 
асфалтирању локалних путева у 10 
повратничких мјесних заједница  и 
у Ул  Српских соколова у Добоју“, 
путем отвореног поступка                    70

Одлука о покретању поступка 
набавке  – „Набавка тонера и 
кертриџа за потребе Градске управе 
Добој у 2022 “, путем отвореног поступка  71

Одлука о покретању поступка 
набавке  – „Извођење радова на 
изградњи „рени“ бунара РБ2 у МЗ 
Придјел“, путем отвореног поступка        71

Одлука о покретању поступка 
набавке  – „Извођење радова на 
изградњи канализационе мреже у 
Ул  Николе Тесле од Болера до Еуро 
– стил-а“ у Добоју“, путем отвореног 
поступка                                          72

Одлука о покретању поступка јавне 
набавке – „Извођење  радова на 
санацији клизишта код породичне 
куће Гостић Неђе из Доње 
Пакленице“, путем конкурентског захтјева 73

Одлука о покретању поступка 
набавке – „Набавка и уградња 
(постављање) бетонске галантерије 
(парковске канте, жардињере, 
парковске клупе) у Добоју“, путем 
директног споразума                           74
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Одлука о покретању поступка 
набавке – „Набавка и уградња 
(постављање) металних парковских 
клупа у Добоју“, путем директног 
споразума                                         75

Одлука о покретању поступка 
набавке  – „Извођење радова 
на изградњи дијела оборинске 
канализационе мреже од препумпне 
станице на Усори до раскрснице у 
Ул  Николе Тесле у Добоју“, путем 
отвореног поступка                            75

Одлука о покретању поступка јавне 
набавке – „Израда и емитовање 
емисије „Хроника Добоја“ у оквиру 
телевизијског програма у 2022 “, 
путем отвореног поступка набавке          76

Одлука о покретању поступка јавне 
набавке – „Набавка рачунара и 
рачунарске опреме у 2022 “, путем 
отвореног поступка јавне набавке           77

Одлука о покретању поступка 
набавке  – „Извођење радова на 
уређењу канцеларија у Ул  Цара 
Душана бр  73/А у Добоју“, путем 
отвореног поступка                            78

Одлука о покретању поступка јавне 
набавке – „Услуге оглашавања Града 
Добоја у дневној штампи“,   путем 
конкурентског захтјева                        78

Одлука о покретању поступка 
набавке – „Извођење радова на 
реконструкцији гријања канцеларија 
за смјештај Правобранилаштва у 

објекту „Центар 6“ у Добоју“, путем 
директног споразума                           79

Одлука о покретању поступка 
набавке – „Услуге израде Главног 
пројекта изградње нове водоводне 
мреже у МЗ Буковица Велика“, 
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ПЕРИОД ОД 2022  ДО 2026  ГОДИНЕ      81
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О ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ ОД 
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ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ДОБОЈ        82
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Рјешење о именовању 
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за израду средњорочног Плана 
капиталних инвестиција Града Добој 
за период од 2022  до 2026  године            86

Рјешење о измјени Рјешења о 
именовању Радне групе за израду 
Плана заштите и спасавања од 
елементарне непогоде и друге 
несреће Града Добој                             88

Рјешење о именовању 
Извршилаца који ће сарађивати са 
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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. 




