
На основу члана  59. став 1. тачка 8. и члана 
60. Закона о локалној самоуправи (“Службе-
ни  гласник  Републике Српске“ број: 97/16 и 
36/19),  и члана 60. а у вези са чланом 77. Ста-
тута  Града Добој („Службени  гласник  Града  
Добој“  број: 1/17), Градоначелник Града  До-
бој, доноси

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама и допунама Правилника 

о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста 

Градске управе Града Добој

Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста Градске уп-
раве града Добој ( Службени гласник Града 
Добој број : 4/17,  7/18,  1/19 ,  4/19 ,  5/19 ,  
6/19,  9/19, 11/19,  12/19, 3/20,  4/20 и 5/20, 5/21 
),  извршене су измјене и допуне  у Поглављу II 

распоред послова и задатака-систематизација 
и тo на следећи начин : 

У члану 66. Одсјек за правне послове и 
управљање људским ресурсима , у тачки 
17.1.4.самостални стручни сарадник за правна 
заступања у радним споровима у дијелу „броја 
извршилаца“  ријечи „два (2)“ замјењују се 
ријечима „један (1)“ ,  те се иза тачке 17.1.4. 
додаје нова тачка 17.1.5.  стручни савјетник за 
финансијско-аналитичке послове која гласи:

„17.1.5. Стручни савјетник за финансијско- 
аналитичке послове

Опис послова радног мјеста 
 - врши израду рјешења  о обрачуну плата  

функционера,  руководних службеника и 
службеника/намјештеника  Градске управе 
Добој и води попис  аката, 

 - израђује и припрема   рјешења  о другим  
накнада у складу са Појединачним колек-
тивним уговором запослених у Градској уп-
рави Града Добој, 

ГРАДА ДОБОЈ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 6 16. јун 2021. год.

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

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
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 - врши усклађивање плата запослених са 

Појединачним колетивним уговором,  
 - прати прописе из области плата за запосле-

не у јединицама локалне самоуправе, 
 - по потреби усклађује најнижу плату у РС са 

платом запосленог само када је она испод 
најниже плате, 

 - устројава ,  води  и чува  персонална досијеа 
радника ,  матичне књиге  и индекса радни-
ка Градске управу Добој , 

 - издаје увјерења  о чињеницама о којима 
води службену еводенцију, 

 - врши пријаву  и одјаву радника  код  услова 
пензијско –инвалидске  заштите те подноси  
захтјеве  за израду  здравствених књижица 
службеника/радника   и чланова његових 
породица, 

 - припрема норамтивне и друхе акте из об-
ласти плата и другим примања запослених,  

 - припрема рјешења о исплати помоћи у скла-
ду са Појединачним колективним уговором,  

 - израдјује статистичке  извештаје  из свог  
дјелокруга, прикупља статистичке и дру-
ге податке,  припрема разне анализе, из-
вјештаје и информације у дјелокругу рада 
и доставља надлежним градским и другим 
органима, 

 - ажурира и уноси податке о запосленим у Ре-
гистар запослених обавља и друге послове  
и задатке које му  повјери Градоначелнику 
Града  из дјелокруга његовог рада, 

 - за свој рад одговоран је шефу Одсјека“

Категорија службеника
 трећа категорија 

стручни савјетник

Звање:

не разврстава се 

Сложеност:

сложени послови у оквиру рада

Самосталност у раду:

степен самосталности   који подразумијева 
повремени надзор ,  те ошта и посебна упуства 
непосредног руководиоца 

Одговорност:

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

Пословна комуникација:

стална комуникација унутар и изван органа 
Града у којој се дјелотворно преносе информа-
ције које служе остваривању циљева рада ор-
гана Града 

Посебни услови за обављање:

Висока стручна спрема,  VII/1 степен струч-
не спреме или најмање остварених   240 ЕЦСТ 
бодова,  завршен економски,  правни или дру-
ги  факултет  друштвеног смјера,  најмање 
три (3) године  радног искуства на истим или 
сличним пословима у траженом степену обра-
зовања,   и положен стручни испит или лице 
које је у другима органима и  организацијама 
радило,  а нема положен стручни испит , може 
се примити на рад ако се обавеже да положи 
стручни испит у року од шест мјесеци од дана 
запослења,  познавање рада на рачунару.

Начин попуне:

Објављивањем јавног конкурса

Број извршилаца:

Један /1 / “

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1017/21.  
Добој, 8. 6. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.
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На основу  члана 35. став 2. Појединачног 

колективног уговора за запослене у Градској 
управи Града Добој („Службени гласник Гра-
да Добој“, број: 4/17 , 8/17, 3/18 ,5/18 и 5/19), 
Градоначелник Града Добој (у даљем тексту: 
послодавац) и Самостални синдикат запосле-
них радника у Градској управи Града Добој (у 
даљем тексту: Синдикат), закључују:

А Н Е К С 
Појединачног колективног  

уговора за запослене  
у Градској управи  

Града Добој

Члан 1. 

У члану 8. став 2 тачка а.)Појединачног ко-
лективног уговора за запослене у Градској уп-
рави Града Добој, („Службени гласник Града 
Добој“, број 4/17 , 8/17, 3/18 ,5/18)  мјења се 
тако да гласи:

„Прва платна група 

Послови на којима се захтјева стручност не-
квалификованог запосленика  утврђује се кое-
фицијент 4,85“

Члан 2.

 У члану 10. став 1 алинеја 4. Појединачног 
колективног уговора за запослене у Градској 
управи Града Добој, („Службени гласник Гра-
да Добој“, број 4/17 , 8/17, 3/18 ,5/18) иза рије-
чи „ветеринарски инспектор......15%“ додају се  
нове ријечи тако да гласе   “ шеф Одсјек  за 
правне послове и управљање људским ресур-
сима, стручни савјетник за финансијско анали-
тичке послове у Одсјеку за правне послове и 
управљање људским ресурсима...........15%“ 

Члан 3.

Остали текст Појединачног колективног 
уговора  остаје непромијењен. 

Члан 4.

Овај анекс Појединачног колективног уго-
вора за запослене у Градској управи Добој сту-
па на снагу даном доношења.

Члан 5.

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

Број: 01-СС-34/21.  
Добој, 8. 6. 2021. год.

СИНДИКАТ                                                                                                       
Зоран Стојаковић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1018/21.  
Добој, 8. 6. 2021. год.

ПОСЛОДАВАЦ                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 47. Закона о уређењу прос-
тора и грађењу (‘’Сл.гл. Републике Српске’’ бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 77. 
Статута Града Добој (‘’Сл.гл. Града Добој’’, 
бр. 1/17) и тачке 9. Одлуке о приступању из-
мјени дијела регулационог плана „Средњош-
колски центар - Усора“ Добој (“Сл.гл. Града 
Добој” бр. 8/ 20 ), на приједлог  Одјељења за 
просторно уређење Градске управе Града До-
бој, Градоначелник Града Добој,  д о н о с и  

З А К Љ У Ч А К  
о утврђивању нацрта измјене 

дијела Регулационог плана 
„Средњошколски центар - Усора“ 

Добој 

(1) Утврђује се Нацрт измјене Регулационог 
плана „Средњошколски центар - Усора“ Добој  
(у даљем тексту: Нацрт). 
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(2) Нацрт се излаже на јавни увид у прос-

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

(3) За вријеме јавног увида свако физичко и 
правно лице може дати мишљење, примједбе 
и приједлоге на Нацрт, уписом у свеску која 
ће се налазити у просторији у којој је Нацрт 
изложен, или у форми дописа Градској управи 
Града Добој - Одјељењу за просторно уређење. 

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-990/21.  
Добој, 4. 6. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 47. Закона о уређењу прос-
тора и грађењу (‘’Сл.гл. Републике Српске’’ бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 77. 
Статута Града Добој (‘’Сл.гл. Града Добој’’, 
бр. 1/17) и тачке 9. Одлуке о приступању изра-
ди Регулационог плана за изградњу пословног 
објекта са угоститељским, хотелским и услуж-
ним садржајима Добој (“Сл.гл. Града Добој” 
бр. 1/18),  на приједлог  Одјељења за простор-
но уређење Градске управе Града Добој, Гра-
доначелник Града Добој,  д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К  
о утврђивању нацрта и израде 

Регулационог плана за изградњу 
пословног објекта са угоститељским, 
хотелским и услужним садржајима 

Добој

(1) Утврђује се Нацрт израде Регулационог 
плана за изградњу пословног објекта са угос-
титељским, хотелским и услужним садржаји-
ма Добој.

(2) Нацрт се излаже на јавни увид у прос-
торијама предузећа А.Д.“Добојинвест“ Добој, 
Ул.Краља Петра I бр.15 и у просторијама Град-
ске управе Града Добој Одјељења за простор-
но уређење, сваког дана, осим суботе, недеље 
и државног празника у времену од 07,00 до 
15,00 часова, а трајаће 30 дана од дана истека 
рока за објављивање.

(3) За вријеме јавног увида свако физичко и 
правно лице може дати мишљење, примједбе 
и приједлоге на Нацрт, уписом у свеску која 
ће се налазити у просторији у којој је Нацрт 
изложен, или у форми дописа Градској управи 
Града Добој- Одјељењу за просторно уређење.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1117/21.  
Добој, 16. 6. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59. и члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16), чла-
на 60. Статута града Добој („Службени глас-
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ник града Добој“ број 1/17) и Меморандума о 
сарадњи између Града Добој и организације 
CRS (Catholic Relief Services), број 02-022-1-
2220/20 од 21. 12. 2020. године, градоначелник 
Добоја доноси

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о именовању Радне групе за 

реализацију пројекта „Јачање 
отпорности на природне 

катастрофе и унапређење 
стратегија приправности у Босни и 

Херцеговини и Србији“ - PREPS

Члан 1.

Именује се Радна група Града Добој за ре-
ализацију пројекта „Јачање отпорности на 
природне катастрофе и унапређење стратегија 
приправности у Босни и Херцеговини и Ср-
бији“ (Пројекат) у сљедећем саставу:

01. Ненад Остојић, Одјељење за цивилну 
заштиту, координатор Радне групе;

02. Дејан Нарић, Одјељење за стамбено-кому-
налне послове;

03. Милена Лончар, Одјељење за СП, ЕИ и 
ЛЕР;

04. Драган Павлић, Одјељење за изградњу, 
обнову и развој;

05. Рифет Јунузовић, Одјељење за просторно 
уређење;

06. Младен Гајић, ЈЗУ „Болница Свети апос-
тол Лука“ Добој;

07. Славко Ковачевић, ЈЗУ „Дом здравља“ 
Добој;

08. Ведран Митровић, ЈУ „Центар за социјал-
ни рад“ Добој;

09. Дамир Лукић, ЈП „Регионална депонија“ 
д.о.о. Добој;

10. Обрад Станојевић, Територијална ватро-
гасна јединица Добој;

11. Михајло Арсенић, Црвени крст Добој;
12. Еднан Кавазовић, представник МЗ 

Придјел Горњи;
13. Зоран Лукић, представник МЗ Усора;

14. Љубиша Ђукановић, Полицијска станица 
Добој 1;

15. Сретко Ђурковић, „Ђурковић“ д.о.о. До-
бој;

16. Зоран Панић, Удружење ампутираца До-
бој.

Члан 2.

Задатак чланова Радне групе је да у сарадњи 
са организацијом CRS, која спроводи Пројекат, 
активно учествују у процесу трансфера знања 
из области смањења ризика од природних ка-
тастрофа кроз:

1) Учешће на обукама о принципима 
смањења ризика од катастрофа и разумије-
вање Сендаи оквира, чији су потписници и 
БиХ и Србија;

2) Организовање процјена капацитета и 
угрожености мјесних заједница;

3) Процјену капацитета за смањење ризика 
од катастрофа и развијање планова подизања 
капацитета;

4) Унапређење акционих планова смањења 
ризика од катастрофа на основу резултата 
процјене угрожености;

5) Обезбјеђивање услова за организовање 
вјежби симулација за смањење ризика од 
катастрофа;

6) У зависности од резултата симулација, 
унапређење ревидираних акционих планова 
смањења ризика од катастрофа;

7) Подношење унапријеђених, ревидира-
них акционих планова смањења ризика од 
катастрофа органима Града.

Члан 3.

У сарадњи са организацијом CRS, чланови 
Радне групе имају обавезу да:
 - Заједнички раде на остварењу циља и ре-

зултата Пројекта;
 - Израде Протокол рада Радне групе, који ће 

одредити улоге и обавезе чланова Радне 
групе;

 - Потврде Детаљан план спровођења пројек-
та;
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 - Заједнички развију Смјернице малих гран-

това из области смањења ризика од ката-
строфа за мјесне заједнице, учествују у ко-
мисијама за избор корисника и надгледају 
спровођење одобрених пројеката;

 - Заједнички развију механизам прикупљања 
информација из мјесних заједница, а које 
се односе на спровођење Пројекта и проје-
ката малих грантова, као и евентуалне не-
дозвољене радње у складу са чланом 7 Ме-
морандума, а ради унапређења пројектних 
активности и спречавања злоупотреба било 
које врсте;

 - Заједнички надгледају остваривање циље-
ва Пројекта и Детаљни план спровођења 
пројекта;

 - Заједнички представљају Пројекат и поруке 
развијене у Пројекту;

 - Заједнички ураде завршну евалуацију 
Пројекта.

Члан 4.

Именовани чланови Радне групе су дужни 
да обезбиједе ефикасност реализације Пројек-
та, да отклањају евентуалне застоје током ре-
ализације, те да спроводе активности у пуној 
координацији са руководством Града и пред-
ставницима организације CRS.

Члан 5.

Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана 
од дана доношења, а биће објављено у Служ-
беном гласнику Града Добој. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1017/21.  
Добој, 8. 6. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59 Закона о локалној само-
управи (“ Службени гласник РС“ број 97/16),  
члана 60. Статута Града Добој ( “Службени 
гласник Града Добој” број 1/17) и Споразума о 
сарадњи на  спровођењу  Под-пројекта БХ2 –
К4 , Државног пројекта стамбеног збрињавања 

у оквиру РСП,   Градоначелник Града Добој 
доноси : 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Комисије за тех. пријем 
– примопредају изведених радова у 

пројекту БХ2-К4

Члан 1

Именује се Комисија за примопредају изве-
дених радова на изградњи и  санацији 7 стам-
бена  објекта у пројекту БХ2-К4, који се налазе 
на подручју Града Добоја, у саставу:

1) Јеринић Никола , предсједник,
2)  Павлић Драган, члан
3) Слађан Нешковић, члан

Члан 2

Задатак Комисије је да изврши примопредају 
радова на предметном пројекту у присуству 
представника Министарства за избјеглице и 
расељена лица Владе РС,  представника Ми-
нистарства за људска права и избјеглице БиХ, 
представнике извођача радова  и надзора, те  о 
томе сачини писмени записник.

Члан 3

Ово Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења, а бити ће објављено у “Службеном глас-
нику Града Добој”

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1118/21.  
Добој, 16. 6. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 18. став (1), члана 90. За-
кона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ бр. 39/14),  Правилника о поступку ди-
ректног споразума („Службени гласник БиХ“ 
бр. 90/14), Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник Града Добој“ 
бр. 2/15), а  поступајући по Захтјеву Одјељења 
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за стамбено – комуналне послове Градске уп-
раве Добој бр. 07-37-25-370/21 од 27.5.2021., 
градоначелник,  д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 

„Израда стратегије безбиједности 
саобраћаја града Добоја (2019. – 

2028.)“,  путем директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Израда стратегије безбиједности са-
обраћаја града Добоја (2019. – 2028.), 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 Добој  и теретиће буџет-
ску позицију 412 700.

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за стамбено – комуналне послове Градске уп-
раве Добој бр. 07-37-25-370/21 од 27.5.2021.

Члан 5.

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

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

руководио се чињеницом да су за предметну 
набавку обезбијеђена средства у буџету Града, 
да је реално процијењена вриједност набавке 

на тржишту, те да је предложена одговарајућа 
врста поступка јавне набавке.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06/404-1-209/21.  
Добој, 31. 5. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 18. став (1) и члана 88. став (1) и 
(2), Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник  БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по 
Захтјеву Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Градске управе Добој број 04/30-
1-624/21 од 26.5.2021. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне 

набавке – „Набавка и постављање 
саобраћајних знакова на путним 

прелазима преко жељезничке пруге 
на територији града Добоја“, путем 

конкурентског захтјева

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Набавка и постављање саобраћајних 
знакова на путним прелазима преко жељезнич-
ке пруге на територији града Добоја“, путем 
конкурентског захтјева.

Члан 2.

Укупна процијењена вриједност набавке 
без урачунатог ПДВ-а износи 25.060,00 КМ 
(словима: двадесет пет хиљада шездесет кон-
вертибилних марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2021. и теретиће буџет-
ску позицију 511 200, подекономски код 150 
035.
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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 привреду и друштвене дјелатности Град-
ске управе Добој број 04/30-1-624/2021 од 
26.5.2021.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
Града Добој“.

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

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

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06-404-1-212/21.  
Добој, 2. 6. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 18. став 
(1) и члана 25. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник  БиХ“ бр. 39/14), а посту-
пајући по Захтјеву Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности Градске управе Добој 
број 04/30-1-633/2021 од 02.6.2021. градона-
челник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне 

набавке – „Извођење радова на 
чишћењу корита водотокова и 
уређењу одбрамбених насипа у 

МЗ Костајница, МЗ Которско, МЗ 
Грапска, МЗ Буковац – Шешлије, 

МЗ Ритешић и МЗ Мајевац“, путем 
отвореног поступка

Члан 1.
Одобрава  се покретање  поступка јавне на-

бавке – „Извођење радова на чишћењу корита 
водотокова и уређењу одбрамбених насипа у 
МЗ Костајница, МЗ Которско, МЗ Грапска, МЗ 
Буковац – Шешлије, МЗ Ритешић и МЗ Маје-
вац“, путем отвореног поступка набавке.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачу-

натог  ПДВ-а износи 79.347,00 КМ (словима: 
седамдесет девет хиљада тристо четрдесет се-
дам конвертибилних марака).

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

Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отворе-

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

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Град-
ске управе Добој број 04/30-1-633/2021 од 
02.6.2021.
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Члан 7.

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

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

себно  се руководио чињеницом да су за пред-
ложену набавку обезбијеђена средства у буџе-
ту Града, да је реално процијењена вриједност 
набавке на тржишту, те  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: 06-404-1-217/21.  
Добој, 7. 6. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 18. став (1), члана 90. За-
кона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ бр. 39/14),  Правилника о поступку ди-
ректног споразума („Службени гласник БиХ“ 
бр. 90/14), Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник Града Добој“ 
бр. 2/15), а  поступајући по Захтјеву Терито-
ријалне ватрогасне јединице Градске управе 
Добој бр. 23/20 од 15.6.2020.  градоначелник  
д о н о с и

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 

услуга – „Преглед и испитивање 
апарата за заштиту дисајних органа 

и преглед боца на зрак на хладно 
– водени притисак за потребе ТВЈ 

Добој“, путем директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке услуга – „Преглед и испитивање апарата 
за заштиту дисајних органа и преглед боца на 

зрак на хладно – водени притисак за потребе 
ТВЈ Добој“, путем поступка директног спора-
зума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 2.600,00 КМ (словима: 
двијехиљадешестоконвертибилнихмарака) без 
ПДВ-а.

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

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Терито-
ријалне ватрогасне јединице Градске управе 
Добој бр. 22/21 од 02.6.2021.

Члан 5.

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

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

руководио се чињеницом да 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: 06-404-1-219/21.  
Добој, 7. 6. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 18. став 
(1) и члана 25. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник  БиХ“  бр. 39/14), а посту-



Страна  10 Број 6С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
пајући по Захтјеву Одјељења за општу управу   
Градске управе Добој број 03-052-416/21 од 
04.6.2021. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 

– „Набавка мушких и женских 
униформи за Одјељење за послове 

комуналне полиције Градске управе 
Добој“, путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање  поступка јавне на-
бавке – „Набавка мушких и женских унифор-
ми за Одјељење за послове комуналне поли-
ције Градске управе Добој“, путем отвореног 
поступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 37.770,00 КМ (словима: 
тридесет седам хиљада седамсто седамдесет 
конвертибилних марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2021. и теретиће буџет-
ску позицију 516 100.

Члан 3.

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

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за општу управу   Градске управе Добој број 
03-052-416/21 од 04.6.2021.

Члан 7.

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

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

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

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06-404-1-227/21.  
Добој, 16. 6. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 47. Закона о уређењу прос-
тора и грађењу (‘’Сл.гл. Републике Српске’’ бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 77. 
Статута Града Добој (‘’Сл.гл. Града Добој’’, 
бр. 1/17) и тачке 9. Одлуке о приступању изра-
ди Регулационог плана за изградњу пословног 
објекта са угоститељским, хотелским и услуж-
ним садржајима Добој (“Сл.гл. Града Добој” 
бр. 1/18),  на приједлог  Одјељења за простор-
но уређење Градске управе Града Добој, Гра-
доначелник Града Добој, доноси 

З А К Љ У Ч А К  
о утврђивању нацрта и израде 

Регулационог плана за изградњу 
пословног објекта са угоститељским, 
хотелским и услужним садржајима 

Добој

(1) Утврђује се Нацрт израде Регулационог 
плана за изградњу пословног објекта са угос-
титељским, хотелским и услужним садржаји-
ма Добој.
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(2) Нацрт се излаже на јавни увид у прос-

торијама предузећа А.Д.“Добојинвест“ Добој, 
Ул.Краља Петра I бр.15 и у просторијама Град-
ске управе Града Добој Одјељења за простор-
но уређење, сваког дана, осим суботе, недеље 
и државног празника у времену од 07,00 до 
15,00 часова, а трајаће 30 дана од дана истека 
рока за објављивање.

(3) За вријеме јавног увида свако физичко и 
правно лице може дати мишљење, примједбе 
и приједлоге на Нацрт, уписом у свеску која 
ће се налазити у просторији у којој је Нацрт 
изложен, или у форми дописа Градској управи 
Града Добој- Одјељењу за просторно уређење.

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

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1117/21.  
Добој, 16. 6. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59. Закона о локалној само-
управи („ Службени гласник Републике Срп-
ске „  број : 97/16 и 36/19) а у вези са члсном 
93. Закона о службеницима и намјештеници-
ма у органима јединице локалне самоуправе 
(„ Службени гласник Републике Српске „ број 
: 97/16),  Програма рада система обуке за за-
послене у јединицама локалне самоуправе 
број:10.3-152-118/21 од 04.05.2021. године за 
2021. годину – Министарства управе и локалне 
самоуправе,  и члана 60.  Статута Града Добој  
(„Службени гласник Града Добој“ број : 1/17),  
Градоначелник Града Добоја,  доноси :

П Л А Н 
СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 

И ПРОФЕСИОНАЛНОГ 
УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У 
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ДОБОЈ 

ЗА 2021. ГОДИНУ

I-УВОД
Овим Планом утврђују се облици,  начини,  

вријеме и оквирне теме стручног образовања 
и професионалног усавршавања запослених у 
Градској управи Града Добој за 2021. годину а 
који важи до доношења новог плана за 2021. 
годину.

Законом о локалној самоуправи предвиђено 
је да након доношења Годишњег Плана струч-
ног оспособљавања и усавршавања службе-
ника од стране Министарства локалне самоу-
праве РС,  Градоначелник доноси истоимени 
План на нивоу јединице локалне самоуправе и 
поступа по истом а све то у циљу што ефикас-
нијег и квалитетнијег усавршавања службени-
ка Градске управе Града Добој те ће се на тај 
начин подићи ефикасност и квалитет у раду 
исте.

Стручним образовањем и професионалним 
усавршавањем сматра се организовано и стал-
но стицање и усавршавање стручних знања и 
вјештина запослених службеника.

Сврха стручног образовања и професионал-
ног усавршавања запослених у Градској упра-
ви Града Добој је да се у току рада обезбије-
ди континуирано обнављање,  употпуњавање 
и проширивање стручних знања запослених 
и развијање њихових стручних способности 
ради квалитетнијег и ефикаснијег извршавања 
повјерених послова и задатака.

II - ОБЛИЦИ,  НАЧИН,  ВРИЈЕМЕ 
И ОКВИРНЕ ТЕМЕ СТРУЧНОГ И 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ УСАВРШАВАЊА
Облици и начини стручног образовања и 

професионалног усавршавања запослених ут-
врђују се зависно од врсте и садржаја стечених 
знања у оквиру степена школске спреме пред-
виђене Правилником о организацији и систе-
матизацији радних мјеста,  као и од посебних 



Страна  12 Број 6С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
потреба и интереса организационих јединица 
Градске управе Града Добој.

Облици стручног образовања и професио-
налног усавршавања запослених у Градској 
Управи су:
1. Индивидуално праћење и проучавање 

прописа,  стручних публикација и других 
материјала из дјелокруга рада и надлежнос-
ти јединица локалне самоуправе и држав-
них органа,  као и примјена нових метода и 
савремених средстава рада,   

2. Школовање ради преквалификације,  доква-
лификације или стицања специјалистичких 
знања за потребе Градске управе,  специјал-
стички семинари и обуке, 

3. Курсеви и обуке, 
4. Семинари и стручна савјетовања, 
5. Стручни састанци и консултације,  тематске 

расправе о појединим стручним питањима, 
6. Стручне радионице из области јавне управе 

и 
7. Други облици стручног образовања и про-

фесионалног усавршавања запослених у 
складу са потребама Градске управе Града 
Добој.    
При одређивању врста и облика стручног 

образовања и професионалног усавршавања у 
обзир су узимају и потребе службеника по спе-
цифичним областима унутар самих организа-
ционих јединица Градске управе.

Треба напоменути да Град Добој није у мо-
гућности да сам о свом трошку изводи обуке 
службеника из разлога што исти нема церти-
фиковане предаваче али у наредном периоду 
ће се радити на оспособљавању сопствених 
кадрова који ће у оквиру Градске управе про-
водити обуке службеника.

У 2021. години планирају се сљедећи об-
лици стручног образовања и професионалног 
усавршавања а који ће бити спроведени у ок-
виру Система обуке службеника у организа-
цији Министарства управе и локалне самоу-
праве РС:

Комисија за обуку је у Програм рада ув-
рстила сљедеће теме:

1. Превентивне активности у ЈЛС у доба пан-
демије корона вируса –нови основни про-
грам обуке (онлине)

2. Припрема пројеката у оквиру Инструмена-
та за претприступну помоћ ЕУ 2021-2027 ( 
ИПА 3)

3. Припрема програма прекограничне сарадње 
4. Електронско подношење пријава за регис-

трацију пореских обвезника доприноса у 
јединствен систем регистрације,  контроле 
и наплате доприноса

5. Израда стратешких докумената и средњо-
рочног и годишњег планирања рада,  
праћења и извјештавања

6. Унапређење безбједности саобраћаја кроз 
припрему и реализацију превентивних 
мјера

III - СЕМИНАРИ,  САЈМОВИ,  
СИМПОЗИЈУМИ,  КУРСЕВИ,  ОКРУГЛИ 

СТОЛОВИ,  РАДИОНИЦЕ И ДР.
 - Градска управа Града Добој је у Систему 

обуке за јединице локалне самоуправе који 
организује Министарство управе и локал-
не самоуправе РС заједно са UNDP БиХ и 
Савезом општина и градова РС. Пројекат 
предвиђа обуке запослених у јединицама 
локалне самоуправе на различите теме из 
области локалне самоуправе. С тим у вези 
одређени службеници Градске управе Града 
Добој ће присуствовати стручном образо-
вању на неке од тема које буду заступљене у 
наведеном пројекту.

 - Обуке службеника запослених у Градској 
управи би требале још више да добију на 
значају јер је Министарство управе и локал-
не самоуправе донијело Стратегију за обуку 
службеника у јединицама локалне самоу-
праве за период 2016-2021.година. Обуке 
на различите теме,  а у складу са наведеном 
Стратегијом ће изводити овлаштени пре-
давачи Министарства управе и локалне са-
моуправе Републике Српске,  а на њима ће 
присуствовати службеници Града Добој. 

 -  У току 2021 године обукума на тему Пре-
вентивних активности у ЈЛС у доба панде-
мије корона вируса присустваоваће начел-
ници Одјељења како би се на најбољи начин 
организовао рад ГУ у складу са новонаста-



Број 6 Страна  13С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
лом ситуацијом изазваном вирусом Цовид 
-19, 

 - Обукама у тему Припрема пројеката у ок-
виру Инструмената за претприступну по-
моћ ЕУ 2021-2027 ( ИПА 3) присуствоваће 
службеници Одјељења за стратешко плани-
рање,  европске интеграције и локални еко-
номски развој , 

 - У октобру 2021. године ће се одржати „Ок-
тобарски правнички дани“ којем ће прису-
ствовати 1-2 службеника (дипл.правника) 
из Градске управе Града Добој.

 - У току 2021.године службеници који раде 
послове архиве присуствоваће на свим се-
минарима из области архиве уколико буду и 
организовани од стране Архива РС.

 - Запослени у Одјељењу за цивилну зашти-
ту у сарадњи са УНДП у току 2021.године 
,  организоваће обуку спасавања из ријеке 
Босне 

 - Запослени који раде на пословима јавних 
набавки присуствоваће семинарима из њи-
хове области 

 - У току 2021.године службеници Одјељења 
за стамбено-комуналне послове и Одјељења 
за инспекцијске послове  присуствоваће се-
минарима и обукама које буду организова-
не из области безбједности саобраћаја кроз 
припрему приједлога пројеката у област 
безбједности саобраћаја 

 - Службеници Градске управе Града Добој,  а 
највећим дјелом из Одјељења за општу уп-
раву присуствовати ће обукама из овласти 
е-управе, 

 - Семинарима и обукама из области припреме 
пројектних приједлога и имеплементације 
пројеката ,  присуствовати ће радни тимови 
ГУ ,  службеници  Одјељења за стратешко 
планирање,  локални економски развој и ев-
ропске интеграције и Одјељења за привреду 
и друштвене дјалтности 

 - Обука интерних ревизора запослених у Је-
диници за интерну ревизију Града Добој 
проводиће се у складу са Планом обуке ин-
терних ревизора запослених у Јединици за 
интерну ревизију Града Добој за период од 
01.01.-31.12.2021.године.

IV - ПЛАНОВИ ОБУКА КОЈИ ЋЕ СЕ 
ПРОВОДИТИ У 2021. ГОДИНИ

1. Превентивне активности у ЈЛС у доба пан-
демије корона вируса –нови основни про-
грам обуке (online)

2. Припрема пројеката у оквиру Инструмена-
та за претприступну помоћ ЕУ 2021-2027 
( ИПА 3) нови основни програм обуке 
(online)

3. Припрема програма прекограничне сарадње 
- нови основни програм обуке (online)

4. Електронско подношење пријава за регис-
трацију пореских обвезника доприноса у 
јединствен систем регистрације,  контроле 
и наплате доприноса- нови основни про-
грам обуке (online)

5. Израда стратешких докумената и средњо-
рочног и годишњег планирања рада,  
праћења и извјештавања- нови основни 
програм обуке (online)

6. Унапређење безбједности саобраћаја кроз 
припрему и реализацију превентивних мје-
ра-  нови основни програм обуке (online)

7. Обука интерних ревизора запослених у 
Јединици за интерну ревизију Града Добој 
проводиће се у складу са Планом обуке 
интерних ревизора запослених у интерној 
ревизији Града Добој,  за периодд од 01.01.-
31.12.2021.године.
Поред горе наведених обука које ће орга-

низовати Министарство управе и локалне са-
моуправе,  Савез општина и градова Републи-
ке Српске ,  у складу са усвојеним Програмом 
рада система обуке за 2021.годину,  планира да 
изведе следеће обуке: 
 - Прекогранична сарадња, 
 - Е обука на тему пружања социјалних услу-

га, 
 - Улога ОЦД у транспаретној расподјели 

средстава из локалних буџета,  
 - Учешће грађана и ОЦД у доношењу одлука 

на локалном нивоу, 
 - Бебинар на тему социјалне услуге - мобил-

ни тимови,  
 - Размјена искустава у вези са успјешно им-

плементираних постројења за прикупљање 
и третман отпадних вода, 
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 - Развој кометенција изабраних градских 

званичника у сектору за водоснабдјевање и 
санитацију, 

 - Капитални инфраструктурни инвестицио-
ни пројекти у сектору за водоснабдјевање и 
санитацију, 

 - Интегрисани асет менаџмент , 
 - Систем планирања у РС обука за изабране 

званичнике, 
 - Финансијско планирање и контрола,  
 - Финансирање пројеката у оквиру ЕУ фон-

дова 
Уколико епидемиолошка ситуација буде 

дозвољавала обуке ће бити организоване тра-
диционално на начин који подразумијева ди-
ректну интеракцију извођача обуке и учес-
ника .Алтернативно,  сходно препорукама 
републичког и Градског штаба за ванредне 
ситуације, обуке ће бити организоване онлине.

У случају наступања околности које могу 
довести до немогућности организовања неке 
од наведених обука,  Градска управа ће у са-
радњи са Министартсвом управе и локалне са-
моуправе организовати извођења обуке на дру-
гу начин прилагођен новонасталој ситуацији. 

V - ПРОЦЕДУРЕ И ЕВИДЕНЦВИЈЕ
О упућивању запослених на један од обли-

ка стручног образовања или професионалног 
усавршавања одлучује Градоначелник само-
стално,  на приједлог руководиоца организа-
ционе јединице Градске управе (усмено или 
писмено).

Приликом доношења одлуке о упућивању 
запослених на један од облика стручног об-
разовања или професионалног усавршавања 
неопходно је водити рачуна о Плану стручног 
образовања и професионалног усавршавања,  
потребама Градске управе односно,  да тема 
обуке буде од користи за обављање послова из 
дјелокруга рада Градске управе,  те о подјед-
наком учествовању запослених у програми-
ма стручног образовања и професионалног 
усавршавања. 

Такође,  запослени су дужни Одсјеку за 
правне послове и управљање људским ре-
сурсима доставити овјерену копију дипломе,  
сертификата или другог документа који им 
је уручен након успјешно проведеног струч-
ног образовања,  као и извјештај о обавље-
ном стручном образовању и професионалном 
усавршавању овјерен од стране непосредног 
руководиоца.

VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План стручног образовања и професионал-
ног усавршавања запослених у Градској упра-
ви Града Добој ступа на снагу са даном доно-
шења.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1117/21.  
Добој, 16. 6. 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                                       
Борис Јеринић, с.р.
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ОГЛАСИ

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-13/21 
од 07.04.2021. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 647/7 упис осни-
вања Промјене лица овлашћених за заступање 
Заједнице етажних власника зграде  у улици 
Браће Југовића  број: 28 у Добоју са сљедећим 
подацима:

Врши се промјена лица овлашћеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде  у 
улици Браће Југовића  број: 28  у Добоју. Из 
регистра се брише ранији заступник Гостић 
Сања, а у регистар се уписује лице овлашћено 
за заступање: Шљука Петра – заступа заједни-
цу самостално и без ограничења.        

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-13/21.  
Добој, 7. 4. 2021. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Давор Савић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-14/21 
од 26.04.2021. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 630/7 упис осни-
вања Промјене лица овлашћених за заступање 
Заједнице етажних власника зграде  у улици 
Цара Душана „Центар 4“ Л/1 број:67 и Л/2 
број:69 у Добоју са сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлашћеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде  у 
улици Цара Душана „Центар 4“ Л/1 број:67 и 
Л/2 број:69 у Добоју. Из регистра се брише ра-
нији заступници: Стјепановић Ружица и Јањић 
Милош, а у регистар се уписују лица овлашће-
на за заступање: Лазаревић Недељко и Јањић 
Милош – заступају заједницу самостално и без 
ограничења.        

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-14/21.  
Добој, 24. 4. 2021. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Давор Савић, с.р.
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Одјељење за стамбено-комуналне послове  

Добој на основу рјешења број 07-372-1-15/21 
од 10.05.2021. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 648/7 упис Промје-
не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника зграде  у улици Цара Душа-
на број: 45-49 у Добоју са сљедећим подацима:

Врши се промјена лица овлашћеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде  у 
улици Цара Душана број: 45-49 у Добоју. Из 
регистра се бришу ранији заступници: Лаза-
ревић Милош и Ђукић – Јеринић Мирослава, 
а у регистар се уписују лица овлашћена за за-
ступање: Поповац Драган и Трипуновић Дејан 
– заступају заједницу самостално и без огра-
ничења.        

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-15/21.  
Добој, 10. 5. 2021. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Давор Савић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-17/21 
од 17.05.2021. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 650/7 упис Промје-
не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника зграде  у улици Краља Дра-
гутина број: 10 у Добоју са сљедећим подаци-
ма:

Врши се промјена лица овлаштеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде  у 
ул. Краља Драгутина бр.10 у Добоју, из Регис-

тра се брише: Божановић Борислав, а као ново 
лице овлаштено за заступање Заједнице упи-
сује се: Ђурановић Бранка заступају заједницу 
самостално и без ограничења.        

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

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

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Давор Савић, с.р.

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-18/21 
од 26.05.2021. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 257/3 упис Промје-
не лица овлашћених за заступање Заједнице 
етажних власника зграде  у улици Краља Дра-
гутина број: 52 у Добоју са сљедећим подаци-
ма:

Врши се промјена лица овлаштеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде  у 
улици Краља Драгутина број: 52 у Добоју. Из 
регистра се брише ранији заступник: Радојчић 
Новак, а у регистар се уписује лице овлашће-
но за заступање: Цвјетиновић Ненад – заступа 
заједницу самостално и без ограничења.        

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-18/21.  
Добој, 26. 5. 2021. год.

В.Д. НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Марина Протић, с.р.
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Садржај:

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о унутрашњој организа-
цији и систематизацији радних мјес-
та Градске управе Града Добој                 1

Анекс Појединачног колективног  
уговора за запослене у Градској   
управи Града Добој                               3

Закључак о утврђивању нацрта из-
мјене дијела Регулационог плана 
„Средњошколски центар - Усора“  
Добој                                                3

Закључак о утврђивању нацрта и из-
раде Регулационог плана за изградњу 
пословног објекта са угоститељским, 
хотелским и услужним садржајима  
Добој                                               4

Рјешење о именовању Радне групе за 
реализацију пројекта „Јачање отпор-
ности на природне катастрофе и уна-
пређење стратегија приправности 
у Босни и Херцеговини и Србији“ -  
PREPS                                               5

Рјешење о именовању Комисије за 
тех  пријем – примопредају изведе-
них радова у пројекту БХ2-К4                 6

Одлука о покретању поступка на-
бавке – „Израда стратегије безбијед-
ности саобраћаја града Добоја (2019  
– 2028 )“,  путем директног споразума       7

Одлука о покретању поступка јавне 
набавке – „Набавка и постављање са-
обраћајних знакова на путним пре-
лазима преко жељезничке пруге на 
територији града Добоја“, путем кон-
курентског захтјева                              7

Одлука о покретању поступка 
јавне набавке – „Извођење радова 
на чишћењу корита водотокова и 
уређењу одбрамбених насипа у МЗ 
Костајница, МЗ Которско, МЗ Грап-
ска, МЗ Буковац – Шешлије, МЗ Ри-
тешић и МЗ Мајевац“, путем отворе-
ног поступка                                      8
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Одлука о покретању поступка на-
бавке услуга – „Преглед и испити-
вање апарата за заштиту дисајних 
органа и преглед боца на зрак на 
хладно – водени притисак за потребе 
ТВЈ Добој“, путем директног споразума     9

Одлука о покретању поступка јавне 
набавке – „Набавка мушких и жен-
ских униформи за Одјељење за 
послове комуналне полиције Градске 
управе Добој“, путем отвореног поступка  10

Закључак о утврђивању нацрта и из-
раде Регулационог плана за изградњу 
пословног објекта са угоститељским, 
хотелским и услужним садржајима Добој  10

План стручног образовања и про-
фесионалног усавршавања запосле-
них у градској управи Града Добој  
за 2021  годину                                   11

Огласи                                             12
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Оснивач и издавач листа „Службени гласник Града Добој” је Град Добој, тел. (053) 242-153, 
факс (053) 242-258. 
„Службени гласник Града Добој” излази по потреби. Штампа се на српском језику, 
ијекавског изговора у тиражу од 100 примјерака. Главни и одговорни уредник: Велибор 
Јеринић. Рјешењем Министарства информисања Републике Српске, број 01-213/96. од 07. 06. 
1996. године Јавно гласило „Службени гласник општине Добој” је уписан у Регистар јавних 
гласила под редним бројем 143.
Штампа: „Графичар” Добој. За штампарију: Станоје-Зеле Лујић. 


