
На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 97/16), члана 35. Статута 
Града Добој (Службени гласник Града Добој, 
број 01/17, 3/22) и члана 75. и 128. пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 01/17), Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној 11.10.2022. 
године, донијела је

ОДЛУКУ 
о ангажовању новчаних средстава

Тачка 1.

Одобрава се ангажовање новчаних сред-
става у износу од 100.000,00 КМ, Удружењу 
породица троје и више дјеце „Понос“ Добој, 
на име набавке школских уџбеника и прибора 
за ученике из вишечланих породица, као и за 
одржавање манифестација чији је организатор 
Удружење. 

Тачка 2.

Реализација ове Одлуке извршиће се прено-
сом средстава из члана 1. Одлуке на жиро-ра-
чун Удружења породица троје и више дјеце 
„Понос“ Добој.

Тачка 3.

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

Тачка 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-236/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

ГРАДА ДОБОЈ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 7 12. октобар 2022. год.

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

АКТИ СКУПШТИНЕ
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На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о ло-

калној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 97/16), члана 35. Статута 
Града Добој (Службени гласник Града Добој, 
број 01/17, 3/22) и члана 75. и 128. пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 01/17), Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној 11.10.2022. 
године, донијела је

ОДЛУКУ 
о ангажовању новчаних средстава

Тачка 1.

Одобрава се ангажовање новчаних сред-
става у износу од 500.000,00 КМ Фудбалском 
клубу „Слога“ из Добоја, учеснику МТЕЛ пре-
мијер лиге Босне и Херцеговине, на име фи-
нансијске подршке врхунском спорту. 

Тачка 2.

Реализација ове Одлуке извршиће се прено-
сом средстава из члана 1. Одлуке на жиро-ра-
чун Фудбалског клуба „Слога“ Добој.

Тачка 3.

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

Тачка 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-237/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 97/16), члана 35. Статута 
Града Добој (Службени гласник Града Добој, 

број 01/17, 3/22) и члана 75. и 128. пословни-
ка о раду Скупштине Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“, број 01/17), Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној 11.10.2022. 
године, донијела је

ОДЛУКУ 
о ангажовању новчаних средстава

Тачка 1.

Одобрава се ангажовање новчаних средста-
ва у износу од 142.000,00 КМ, Удружењу корис-
ника воде „Прења-Језерац-Провале“ Бољанић, 
на име финансијске помоћи у циљу рјешавања 
проблема водоснабдијевања у Мјесној зајед-
ници Бољанић.

Тачка 2.

Реализација ове Одлуке извршиће се прено-
сом средстава из члана 1. Одлуке на жиро-ра-
чун извођача радова.

Тачка 3.

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

Тачка 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-238/22 
Добој, 11. 10. 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 гласник 
Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 35. став 2 тачка 13. Статута Града Добој 
(Службени гласник Града Добој, број 01/17, 
3/22) и члана 128. став 1. Пословника о раду 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
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Града Добој“, број 01/17), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној 11.10.2022. годи-
не, донијела је

ОДЛУКУ 
о уступању моторног возила

Тачка 1.

Под условима и на начин регулисан овом 
одлуком врши се уступање моторног возила 
у власништву Града Добој, и то: МОТОРНО 
ВОЗИЛО, марка возила: Mercedes-Benz, тип 
возила: Sprinter 519 CDI, облик и намјена: 
Минибус, регистарски број: Т42-Е-528, број 
шасије: W1V9076571P246418, број мотора: 
64289942276234, број сједишта: 21, број врата: 
4, боја возила: црна металик, запремина мото-
ра: 2.987 цм3 , снага мотора: 190 КС, година 
производње: 2020.

Тачка 2.

Предметно моторно возило уступа се Фуд-
балском клубу „Слога“ Добој.

Тачка 3.

На основу ове одлуке врши се, без накнаде, 
трајно уступање власништва моторног возила 
из члана 1. на Фудбалски клуб „Слога“ Добој.

Тачка 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-239/22 
Добој, 11. 10. 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), и члана 35. 
Статута Града Добој („Службени гласник Гра-

да Добој”, број: 1/17, 3/22), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној 11.10.2022. годи-
не, донијела је

ОДЛУКУ 
о стављању ван снаге Одлуке о 

ангажовању новчаних средстава

I

Ставља се ван снаге Одлука о ангажовању 
новчаних средстава број: 01-013-300/21 од 
10.8.2021. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-240/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу  члана 50. став (5) и члана 52. 
став (3) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), и члана 
35. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој”, број: 1/17, 3/22), Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној 11.10.2022. 
године, донијела је 

ОДЛУКУ 
о усвајању Регулационог плана 

„Центар“ Добој

I

Усваја се Регулациони план „Центар“ Добој 
(у даљем тексту: План).
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II

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 
графичког дијела. План садржи:

ОПШТИ ДИО

ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А.  Уводни дио
Б.  Анализа и оцјена стања
Ц.  Циљеви просторног развоја
Д.  Концепт (програм)  Плана
Е.  Економска валоризација плана
Ф. Смјернице за провођење плана
Г.  Прилози

ГРАФИЧКИ ДИО

 1.   Геодетска подлога
2.1. Извод из Просторног плана Града Добоја
2.2. Извод из Регулационог плана „Центар“ 

Добој – план просторне организације
3.1. Валоризација постојећег грађевинског 

фонда
3.2. Постојећа намјена површина
4.    Инжењерскогеолошка карта
5.    Оцјена природних и створених услова
6.    План просторне организације
7.    План намјене површина
8.    План саобраћаја и нивелације
9.    План грађевинских и регулационих ли-

нија
10.  План парцелације
11.  План инфраструктуре – хидротехника
12.  План инфраструктуре – електроенерге-

тика и телекомуникације
13.  План инфраструктуре – топлификација
14.  Синтезна карта инфраструктуре
15.  План позиције контејнерских платоа за 

одлагање чврстог отпада
16.  План уклањања објеката

III

Елаборат Плана израдило је „ЦПК“ д.о.о. 
Бања Лука у јулу 2022. године и чини саставни 
дио ове одлуке.

Елаборат из претходног става овог члана 
налази се у прилогу Одлуке из члана 1.

IV

План је основа за парцелацију грађевинског 
земљишта по прописима о уређењу простора 
и грађењу.

V

План се излаже на стални јавни увид код ор-
гана управе надлежног за послове просторног 
уређења.

VI

О провођењу ове одлуке стараће се орган из 
члана 5. ове одлуке.

VII

Ступањем на снагу ове одлуке престају да 
важе раније донесени просторно-плански до-
кументи проведбеног карактера, у дијелу у 
којем нису у сагласности  са Планом.

VIII

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-241/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу  члана 50. став (5) и члана 52. 
став (3) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), и члана 
35. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој”, број: 1/17, 3/22), Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној 11.10.2022. 
године, донијела је
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ОДЛУКУ 
о усвајању Регулационог плана 

„Доњи град“ Добој

I

Усваја се Регулациони план „Доњи град“ 
Добој (у даљем тексту: План).

II

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 
графичког дијела. План садржи:

ОПШТИ ДИО

ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А.  Уводни дио
Б.  Анализа и оцјена стања
Ц.  Циљеви просторног развоја
Д.  Концепт (програм)  Плана
Е.  Економска валоризација плана
Ф. Смјернице за провођење плана
Г.  Прилози

ГРАФИЧКИ ДИО
1.    Геодетска подлога
 2.1. Извод из Просторног плана Града Добоја
 2.2. Извод из Регулационог плана „Доњи град“ 

Добој – план просторне организације
3.1. Валоризација постојећег грађевинског 

фонда
3.2. Постојећа намјена површина
3.3. Карта културно-историјског насљеђа
4.    Инжењерскогеолошка карта
5.    Оцјена природних и створених услова
6.    План просторне организације
7.    План намјене површина
8.    План саобраћаја и нивелације
9.    План грађевинских и регулационих линија
10.  План парцелације
11.  План инфраструктуре – хидротехника
12.  План инфраструктуре – електроенергети-

ка и телекомуникације
13.  План инфраструктуре – топлификација
14.  Синтезна карта инфраструктуре

15.  План позиције контејнерских платоа за 
одлагање чврстог отпада

16.  План уклањања објеката

III

Елаборат Плана израдило је „ЦПК“ д.о.о. 
Бања Лука у јулу 2022. године и чини саставни 
дио ове одлуке.

Елаборат из претходног става овог члана 
налази се у прилогу Одлуке из члана 1.

IV

План је основа за парцелацију грађевинског 
земљишта по прописима о уређењу простора 
и грађењу.

V

План се излаже на стални јавни увид код ор-
гана управе надлежног за послове просторног 
уређења.

VI

О провођењу ове одлуке стараће се орган из 
члана 5. ове одлуке.

VII

Ступањем на снагу ове одлуке престају да 
важе раније донесени просторно-плански до-
кументи проведбеног карактера, у дијелу у 
којем нису у сагласности  са Планом.

VIII

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-242/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу  члана 50. став (5) и члана 52. 
став (3) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
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40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), и члана 
35. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој”, број: 1/17, 3/22), Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној 11.10.2022. 
године, донијела је

ОДЛУКУ 
о усвајању Измјене дијела 

Регулационог плана „Центар“ Добој 
– ревизија, блок 10

I

Усваја се Измјена дијела Регулационог пла-
на „Центар“ Добој – ревизија, блок 10 (у даљем 
тексту: План).

II

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 
графичког дијела. План садржи:

ОПШТИ ДИО
ТЕКСТУАЛНИ ДИО

А.  Уводни дио
Б.  Анализа и оцјена стања
В.  Циљеви просторног развоја
Г.  Програм (Концепт)  Плана
Д. Урбанистичко технички услови

ГРАФИЧКИ ДИО

А.  КАРТЕ СТАЊА
1. Ажурна геодетска подлога
2. Карта власништва над земљиштем
3. Инжењерско-геолошка карта
4. Границе плана

Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 
5. План парцелације и препарцелације
6. План организације простора 
7. План организације јавних површина и 

објеката 
8. План саобраћаја
9. План енергетске и телекомуникационе ин-

фраструктуре
10. План термоенергетске инфраструктуре

11. План хидротехничке инфраструктуре 
12. План уређења зелених и рекреационих 

површина 
13. План организације простора-површине 

за одлагање комуналног отпада
14. План грађевинских и регулационих ли-

нија
15. Синтезна карта

III
Елаборат  Плана израдио је „Добојинвест“ 

а.д. Добој у јуну 2022. године и чини саставни 
дио ове одлуке.

Елаборат из претходног става овог члана 
налази се у прилогу Одлуке из члана 1.

IV
План је основа за парцелацију грађевинског 

земљишта по прописима о уређењу простора 
и грађењу.

V

План се излаже на стални јавни увид код ор-
гана управе надлежног за послове просторног 
уређења.

VI

О провођењу ове одлуке стараће се орган из 
члана 5. ове одлуке.

VII
Ступањем на снагу ове одлуке престају да 

важе раније донесени просторно-плански до-
кументи проведбеног карактера, у дијелу у 
којем нису у сагласности  са Планом.

VIII

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-243/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.
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На основу  члана 50. став (5) и члана 52. 

став (3) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), и члана 
35. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој”, број: 1/17, 3/22), Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној 11.10.2022. 
године, донијела је

ОДЛУКУ 
о усвајању Измјене дијела 

Регулационог плана 
„Средњошколски центар - Усора“ 

Добој (локација Трудбеник)

I

Усваја се Измјена дијела Регулационог пла-
на „Средњошколски центар - Усора“ Добој 
(локација Трудбеник) (у даљем тексту: План).

II

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 
графичког дијела. План  садржи:

ОПШТИ ДИО

ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А.  Уводни дио
Б.  Анализа и оцјена стања
В.  Циљеви просторног развоја
Г.  Програм (Концепт)  Плана
Д. Урбанистичко технички услови

ГРАФИЧКИ ДИО

А.  КАРТЕ СТАЊА
1. Ажуриран план парцелације
2. Карта власништва над земљиштем
3. Подјела обухвата плана на зоне по намје-

нама, типологијама изградње према вр-
стама објеката, заузетости парцела, сп-
ратности и другим критеријумима

4. Постојећа функционална организација у 
обухвату плана

5. Инжењерско-геолошка карта
6. Изводи

Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 
7. Границе плана одређене по постојећим ка-

тастарским честицама
8. План парцелације и препарцелације
9. План организације простора 
10. План организације јавних површина и 

објеката 
11. План саобраћаја 
12. План хидротехничке инфраструктуре 
13. План енергетске и телекомуникационе ин-

фраструктуре
14. План термоенергетске инфраструктуре
15. План грађевинских и регулационих линија
16. План уређења зелених и рекреационих 

површина 

III

Елаборат  Плана израдио је „Добојинвест“ 
а.д. Добој у септембру 2022. године и чини 
саставни дио ове одлуке.

Елаборат из претходног става овог члана 
налази се у прилогу Одлуке из члана 1.

IV

План је основа за парцелацију грађевинског 
земљишта по прописима о уређењу простора 
и грађењу.

V

План се излаже на стални јавни увид код ор-
гана управе надлежног за послове просторног 
уређења.

VI

О провођењу ове одлуке стараће се орган из 
члана 5. ове одлуке.

VII

Ступањем на снагу ове одлуке престају да 
важе раније донесени просторно-плански до-
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кументи проведбеног карактера, у дијелу у 
којем нису у сагласности  са Планом.

VIII

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-244/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу  члана 50. став (5) и члана 52. 
став (3) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), и члана 
35. Статута Града Добој („Службени гласник 
Града Добој”, број: 1/17, 3/22), Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној 11.10.2022. 
године, донијела је

ОДЛУКУ 
о усвајању Измјене дијела 

Регулационог плана „Центар“ Добој 
– ревизија, блок 5

I

Усваја се Измјена дијела Регулационог пла-
на „Центар“ Добој – ревизија, блок 5 (у даљем 
тексту: План).

II

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 
графичког дијела. План  садржи:

ОПШТИ ДИО

ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А.  Уводни дио
Б.  Анализа и оцјена стања

В.  Циљеви просторног развоја
Г.  Програм (Концепт)  Плана
Д. Урбанистичко технички услови

ГРАФИЧКИ ДИО

А.  КАРТЕ СТАЊА
1. Ажуриран план парцелације
2. Карта власништва над земљиштем
3. Подјела обухвата плана на зоне по намјена-

ма, типологијама изградње према врстама 
објеката, заузетости парцела, спратности 
и другим критеријумима

4. Постојећа функционална организација у 
обухвату плана

5. Инжењерско-геолошка карта
6. Извод из Регулационог плана „Центар“ 

Добој - ревизија

Б. КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА 
7. Границе плана одређене по постојећим ка-

тастарским честицама
8. План парцелације
9. План организације простора 
10. План организације јавних површина и 

објеката 
11. План саобраћаја 
12. План хидротехничке инфраструктуре 
13. План енергетске и телекомуникационе ин-

фраструктуре
14. План термоенергетске инфраструктуре
15. План уређења зелених 
16. План регулационих и грађевинских ли-

нија

III

Елаборат  Плана израдио је „Добојинвест“ 
а.д. Добој у мају 2022. године и чини саставни 
дио ове одлуке.

Елаборат из претходног става овог члана 
налази се у прилогу Одлуке из члана 1.

IV

План је основа за парцелацију грађевинског 
земљишта по прописима о уређењу простора 
и грађењу.
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V

План се излаже на стални јавни увид код ор-
гана управе надлежног за послове просторног 
уређења.

VI

О провођењу ове одлуке стараће се орган из 
члана 5. ове одлуке.

VII

Ступањем на снагу ове одлуке престају да 
важе раније донесени просторно-плански до-
кументи проведбеног карактера, у дијелу у 
којем нису у сагласности  са Планом.

VIII

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-245/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 38, став (2) и члана 40. За-
кона о уређењу простора и грађењу („Служ-
бени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број: 97/16 и 36/19), и члана 35. 
Статута Града Добој („Службени гласник Гра-
да Добој”, број: 1/17, 3/22), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној 11.10.2022. годи-
не, донијела је

ОДЛУКУ 
о изради Урбанистичког плана за 

насеље Подновље, Град Добој

I

Приступа се изради Урбанистичког пла-
на за насеље Подновље, Град Добој (у даљем 
тексту: План). 

Планом ће бити обухваћено урбано под-
ручје насељеног мјеста Подновље, површине 
39,81 ha, а које је приказано на карти - у при-
логу 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

Плански период, у смислу члана 40. став (3) 
тачка в) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), је 20 (двадесет) 
година.

III

За израду Плана, дефинишу се сљедеће 
смјернице:

- План израдити у складу са одредбама Зако-
на о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 
3/16 и 84/19), Правилника о начину израде, 
садржају и формирању докумената простор-
ног уређења („Службени гласник Републике 
Српске“, број 69/13), те другим прописима из 
посебних области релевантних за планирање 
и уређење простора (саобраћај, снабдијевање 
водом и енергијом, телекомуникације, зашти-
та од природних непогода и техничких инци-
дената, заштита ваздуха, воде, тла, природних 
вриједности, културних добара, пољопривред-
ног и шумског земљишта и других елемената 
животне средине, и др.);

- приликом израде Плана, потребно је води-
ти рачуна о јавном интересу и општим и по-
себним циљевима просторног развоја;

- носилац израде обавезан је обезбиједити 
усаглашеност Плана у току његове израде са 
документом просторног уређења ширег под-
ручја, односно да је у сагласности са важећим 
планским документом најближег претходног 
нивоа – Просторни план града Добој 2018-
2038. године, у погледу планиране намјене 
простора као и у погледу осталих области које 
су истим обухваћене;
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- приликом планирања, водити рачуна да 

се обједине сви значајни фактори развоја, уз 
сагледавање динамике потреба и промјена у 
простору, и уз рјешавање сукоба интереса у 
простору - усаглашавањем функционалних, 
естетских, енергетских, економских и других 
критеријума у планирању.

IV

Преднацрт Плана биће израђен у року од 12 
(дванаест) мјесеци од закључења уговора о из-
ради Плана. 

Преднацрт плана се разматра на струч-
ној расправи у складу са чланом 46. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени глас-
ник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 
и 84/19) и у форми приједлога нацрта упућује 
се у даљу процедуру.

Приједлог Плана утврдиће носилац припре-
ме Плана и Градоначелник, након одржавања 
јавне расправе на нацрт Плана која се мора 
одржати у року од 30 (тридесет) дана од дана 
затварања јавног увида из члана 48. став 5. За-
кона о уређењу простора и грађењу („Служ-
бени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19).

Приједлог плана утврђује се у складу са за-
кључцима са јавне расправе.

V

Садржај Плана начелно је одређен чла-
ном 33. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), а детаљније - од-
редбама Правилника о начину израде, садр-
жају и формирању докумената просторног 
уређења од чл. 103. до 115. („Службени глас-
ник Републике Српске“, број 69/13).

VI

На приједлог носиоца припреме Плана, ут-
врђује се нацрт Плана, мјесто, вријеме и начин 
његовог излагања на јавни увид.

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид - у 
трајању од 30 (тридесет) дана, у просторијама 
носиоца припреме и носиоца израде Плана.

О мјесту, времену и начину излагања нацр-
та Плана на јавни увид, јавност ће бити оба-
вијештена огласом објављеним у средствима 
јавног информисања, 8 (осам) дана прије по-
четка јавног увида, и 15 (петнаест) дана од по-
четка излагања нацрта на јавни увид. 

Носилац израде обавезан је да размотри 
све примједбе, приједлоге и мишљења који су 
достављени током јавног увида, и да прије ут-
врђивања приједлога Плана о њима заузме свој 
став који, у писаној форми, доставља носиоцу 
припреме Плана и лицима која су доставила 
своје приједлоге, примједбе и мишљења. 

Став носиоца израде Плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима разматра се на 
јавној расправи. 

У складу са закључцима - утврђеним на 
јавној расправи, одржаној у складу са одред-
бама члана 48. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Срп-
ске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), носилац 
припреме Плана и Градоначелник утврдиће 
приједлог Плана, и уз претходно прибављену 
сагласност Министра, у складу са чланом 50. 
став 2. Закона о уређењу простора и грађењу, 
доставити га Скупштини Града - на усвајање. 

Скупштина Града одлучиће о приједлогу 
Плана, у року од 60 дана од његовог утврђи-
вања.

VII

Средства за израду Плана и трошкове у по-
ступку његовог доношења обезбједиће Град 
Добој.

VIII

Носилац припреме Плана је Градска управа 
-  Одјељење за просторно уређење.

Носилац израде Плана биће одређен у скла-
ду са Законом о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине.

IX

Носилац припреме Плана обавезан је да ову 
одлуку достави Министарству за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију у року од 
15 дана од њеног  доношења, у складу са чла-
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ном 40. став 5. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Срп-
ске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19).

X

На приједлог Носиоца припреме Плана 
Скупштина Града Добој ће посебном одлу-
ком именовати Савјет Плана, у складу са чла-
ном 43. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), ради укупног 
праћења његове израде, вођења јавне расправе 
и усаглашавања ставова и интереса.

XI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-246/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 43. Закона о уређењу прос-
тора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), чла-
на 39. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број: 97/16 
и 36/19), и члана 35. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој”, број: 1/17, 
3/22), Скупштина Града Добој, на сједници 
одржаној 11.10.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о именовању Савјета за праћење 
израде Урбанистичког плана за 
насеље Подновље, Град Добој

I

Именује се Савјет за праћење израде Ур-
банистичког плана за насеље Подновље, Град 
Добој, у следећем саставу:

1. Борис Јеринић
2. Обрен Петровић
3. Сања Вулић
4. Милош Букејловић
5. Драган Василић
6. Енес Суљкановић
7. Небојша Марић
8. Нина Букејловић
9. Синиша Лукић
10. Радислав Мишић
11. Драган Павлић
12. Зоран Благојевић
13. Слађан Јовић
14. Будимир Јовановић
15. Небојша Драгојловић
16. Младен Вулић
17. Жељко Радић
18. Ненад Палексић

II

Савјет за праћење израде Урбанистичког 
плана за насеље Подновље, град Добој дужан 
је да прати израду Урбанистичког плана, зау-
зима стручне ставове према питањима општег, 
привредног и просторног развоја територијал-
не јединице, као и стручне ставове у погле-
ду рационалности и квалитета предложених 
планских рјешења, усаглашености докумена-
та са документима просторног уређења који 
престављају основу за њихову израду, однос-
но у погледу усклађености докумената са од-
редбама Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и других прописа 
заснованим на Закону.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-247/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.
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На основу члана 52. Закона о заштити жи-

вотне средине („Службени гласник Републи-
ке Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20 ), члана 
39. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) 
и члана 35. Статута града Добој („Службе-
ни гласник Града Добој”, број: 1/17, 3/22), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
11.10.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о изради Стратешке процјене 
утицаја на животну средину 

Урбанистичког плана за насеље 
Подновље, Град Добој

I

Приступа се изради Стратешке процјене 
утицаја на животну средину (у даљем тексту: 
Стратешка процјена) Урбанистичког плана за 
насеље Подновље, град Добој (у даљем тексту: 
План) којим је обухваћено насељено подручје 
мјеста Подновље, у површини од око 39,81 ha.

II

Стратешком процјеном - анализираће се и 
оцијенити могући утицај намјене, организа-
ције и коришћења простора у обухвату Плана 
- из тачке I ове одлуке, на животну средину.

III

Стратешка процјена се ради истовремено са 
израдом Плана.

Саставни дио поступка Стратешке процјене 
је израда Извјештаја о стратешкој процјени.

Извјештај чини саставни дио документа-
ције која се прилаже уз План, и садржи иден-
тификацију, опис и процјену могућих значај-
них утицаја на животну средину, као и мјере 
за смањење негативних утицаја на животну 
средину.

IV

Одјељење за просторно уређење, као на-
длежни орган за провођење Стратешке про-

цјене, ће - у складу са чланом 55. Закона о 
заштити животне средине („Службени гласник 
Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), 
на адекватан начин, обезбиједити учешће јав-
ности, одређивањем начина и рокова за вр-
шење увида у садржај Извјештаја о стратешкој 
процјени, начину и роковима за достављање 
мишљења, као и обавјештавању о времену и 
мјесту одржавања јавне расправе.

V

Средства за израду Извјештаја о стратешкој 
процјени, биће обезбијеђена у Буџету Града 
Добој.

VI

Носилац израде Извјештаја о стратешкој 
процјени биће одређен у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама БиХ.

VII

Ова одлука чини саставни дио Одлуке о 
изради Урбанистичког плана за насеље Под-
новље, град Добој и биће објављена у Службе-
ном гласнику Града Добој.

VIII

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-248/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 38, став (2) и члана 40. За-
кона о уређењу простора и грађењу („Служ-
бени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број: 97/16 и 36/19), и члана 35. 
Статута Града Добој („Службени гласник Гра-
да Добој”, број: 1/17, 3/22), Скупштина Града 
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Добој, на сједници одржаној 11.10.2022. годи-
не, донијела је

ОДЛУКУ 
о изради Урбанистичког плана за 

насеље Осјечани, Град Добој 

I

Приступа се изради Урбанистичког плана за 
насеље Осјечани, град Добој (у даљем тексту: 
План). 

Планом ће бити обухваћено урбано под-
ручје насељеног мјеста Осјечани, површине 
43,25 ha, а које је приказано на карти - у при-
логу 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

Плански период, у смислу члана 40. став (3) 
тачка в) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), је 20 (двадесет) 
година.

III

За израду Плана, дефинишу се сљедеће 
смјернице:

- План израдити у складу са одредбама Зако-
на о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 
3/16 и 84/19), Правилника о начину израде, 
садржају и формирању докумената простор-
ног уређења („Службени гласник Републике 
Српске“, број 69/13), те другим прописима из 
посебних области релевантних за планирање 
и уређење простора (саобраћај, снабдијевање 
водом и енергијом, телекомуникације, зашти-
та од природних непогода и техничких инци-
дената, заштита ваздуха, воде, тла, природних 
вриједности, културних добара, пољопривред-
ног и шумског земљишта и других елемената 
животне средине, и др.);

- приликом израде Плана, потребно је води-
ти рачуна о јавном интересу и општим и по-
себним циљевима просторног развоја;

- носилац израде обавезан је обезбиједити 
усаглашеност Плана у току његове израде са 
документом просторног уређења ширег под-
ручја, односно да је у сагласности са важећим 
планским документом најближег претходног 
нивоа – Просторни план града Добој 2018-
2038. године, у погледу планиране намјене 
простора као и у погледу осталих области које 
су истим обухваћене;

- приликом планирања, водити рачуна да 
се обједине сви значајни фактори развоја, уз 
сагледавање динамике потреба и промјена у 
простору, и уз рјешавање сукоба интереса у 
простору - усаглашавањем функционалних, 
естетских, енергетских, економских и других 
критеријума у планирању.

IV

Преднацрт Плана биће израђен у року од 12 
(дванаест) мјесеци од закључења уговора о из-
ради Плана. 

Преднацрт плана се разматра на струч-
ној расправи у складу са чланом 46. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени глас-
ник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 
и 84/19) и у форми приједлога нацрта упућује 
се у даљу процедуру.

Приједлог Плана утврдиће носилац припре-
ме Плана и Градоначелник, након одржавања 
јавне расправе на нацрт Плана која се мора 
одржати у року од 30 (тридесет) дана од дана 
затварања јавног увида из члана 48. став 5. За-
кона о уређењу простора и грађењу („Служ-
бени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19).

Приједлог плана утврђује се у складу са за-
кључцима са јавне расправе.

V

Садржај Плана начелно је одређен чла-
ном 33. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), а детаљније - од-
редбама Правилника о начину израде, садр-
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жају и формирању докумената просторног 
уређења од чл. 103. до 115. („Службени глас-
ник Републике Српске“, број 69/13).

VI

На приједлог носиоца припреме Плана, ут-
врђује се нацрт Плана, мјесто, вријеме и начин 
његовог излагања на јавни увид.

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид - у 
трајању од 30 (тридесет) дана, у просторијама 
носиоца припреме и носиоца израде Плана.

О мјесту, времену и начину излагања нацр-
та Плана на јавни увид, јавност ће бити оба-
вијештена огласом објављеним у средствима 
јавног информисања, 8 (осам) дана прије по-
четка јавног увида, и 15 (петнаест) дана од по-
четка излагања нацрта на јавни увид. 

Носилац израде обавезан је да размотри 
све примједбе, приједлоге и мишљења који су 
достављени током јавног увида, и да прије ут-
врђивања приједлога Плана о њима заузме свој 
став који, у писаној форми, доставља носиоцу 
припреме Плана и лицима која су доставила 
своје приједлоге, примједбе и мишљења. 

Став носиоца израде Плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима разматра се на 
јавној расправи. 

У складу са закључцима - утврђеним на 
јавној расправи, одржаној у складу са одред-
бама члана 48. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Срп-
ске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), носилац 
припреме Плана и Градоначелник утврдиће 
приједлог Плана, и уз претходно прибављену 
сагласност Министра, у складу са чланом 50. 
став 2. Закона о уређењу простора и грађењу, 
доставити га Скупштини Града - на усвајање. 

Скупштина Града одлучиће о приједлогу 
Плана, у року од 60 дана од његовог утврђи-
вања.

VII

Средства за израду Плана и трошкове у по-
ступку његовог доношења обезбједиће Град 
Добој.

VIII

Носилац припреме Плана је Градска управа 
-  Одјељење за просторно уређење.

Носилац израде Плана биће одређен у скла-
ду са Законом о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине.

IX

Носилац припреме Плана обавезан је да ову 
одлуку достави Министарству за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију у року од 
15 дана од њеног  доношења, у складу са чла-
ном 40. став 5. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Срп-
ске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19).

X

На приједлог Носиоца припреме Плана 
Скупштина Града Добој ће посебном одлу-
ком именовати Савјет Плана, у складу са чла-
ном 43. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), ради укупног 
праћења његове израде, вођења јавне расправе 
и усаглашавања ставова и интереса.

XI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-249/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 43. Закона о уређењу прос-
тора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), чла-
на 39. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број: 97/16 
и 36/19), и члана 35. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој”, број: 1/17, 
3/22), Скупштина Града Добој, на сједници 
одржаној 11.10.2022. године, донијела је
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ОДЛУКУ 
о именовању Савјета за праћење 
израде Урбанистичког плана за 

насеље Осјечани, Град Добој

I

Именује се Савјет за праћење израде Урба-
нистичког плана за насеље Осјечани, град До-
бој, у следећем саставу:
1. Борис Јеринић
2. Обрен Петровић
3. Сања Вулић
4. Милош Букејловић
5. Драган Василић
6. Енес Суљкановић
7. Небојша Марић
8. Нина Букејловић
9. Синиша Лукић
10. Радислав Мишић
11. Драган Павлић
12. Зоран Благојевић
13. Слађан Јовић
14. Будимир Јовановић
15. Небојша Драгојловић
16. Младен Вулић
17. Жељко Радић
18. Ненад Палексић

II

Савјет за праћење израде Урбанистичког 
плана за насеље Осјечани, град Добој дужан 
је да прати израду Урбанистичког плана, зау-
зима стручне ставове према питањима општег, 
привредног и просторног развоја територијал-
не јединице, као и стручне ставове у погле-
ду рационалности и квалитета предложених 
планских рјешења, усаглашености докумена-
та са документима просторног уређења који 
престављају основу за њихову израду, однос-
но у погледу усклађености докумената са од-
редбама Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и других прописа 
заснованим на Закону.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-250/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 52. Закона о заштити жи-
вотне средине („Службени гласник Републи-
ке Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20 ), члана 
39. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) 
и члана 35. Статута града Добој („Службе-
ни гласник Града Добој”, број: 1/17, 3/22), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
11.10.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о изради Стратешке процјене 
утицаја на животну средину 

Урбанистичког плана за насеље 
Осјечани, Град Добој

I

Приступа се изради Стратешке процјене 
утицаја на животну средину (у даљем тексту: 
Стратешка процјена) Урбанистичког плана за 
насеље Осјечани, град Добој (у даљем тексту: 
План) којим је обухваћено насељено подручје 
мјеста Осјечани, у површини од око 43,25 ha.

II

Стратешком процјеном анализираће се и 
оцијенити могући утицај намјене, организа-
ције и коришћења простора у обухвату Плана 
- из тачке I ове одлуке, на животну средину.

III

Стратешка процјена се ради истовремено са 
израдом Плана.

Саставни дио поступка Стратешке процјене 
је израда Извјештаја о стратешкој процјени.
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Извјештај чини саставни дио документа-

ције која се прилаже уз План, и садржи иден-
тификацију, опис и процјену могућих значај-
них утицаја на животну средину, као и мјере 
за смањење негативних утицаја на животну 
средину.

IV

Одјељење за просторно уређење, као на-
длежни орган за провођење Стратешке процје-
не, ће у складу са чланом 55. Закона о заштити 
животне средине („Службени гласник Репу-
блике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), на 
адекватан начин, обезбиједити учешће јав-
ности, одређивањем начина и рокова за вр-
шење увида у садржај Извјештаја о стратешкој 
процјени, начину и роковима за достављање 
мишљења, као и обавјештавању о времену и 
мјесту одржавања јавне расправе.

V

Средства за израду Извјештаја о стратешкој 
процјени, биће обезбијеђена у Буџету Града 
Добој.

VI

Носилац израде Извјештаја о стратешкој 
процјени биће одређен у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама БиХ.

VII

Ова одлука чини саставни дио Одлуке о из-
ради Урбанистичког плана за насеље Осјеча-
ни, град Добој и биће објављена у Службеном 
гласнику Града Добој.

VIII

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-251/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 38, став (2) и члана 40. За-
кона о уређењу простора и грађењу („Служ-
бени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број: 97/16 и 36/19), и члана 35. 
Статута Града Добој („Службени гласник Гра-
да Добој”, број: 1/17, 3/22), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној 11.10.2022. годи-
не, донијела је

ОДЛУКУ 
о изради Урбанистичког плана за 

насеље Буковица, Град Добој

I

Приступа се изради Урбанистичког плана за 
насеље Буковица, град Добој (у даљем тексту: 
План). 

Планом ће бити обухваћено урбано под-
ручје насељеног мјеста Буковица, површине 
197,42 ha, а које је приказано на карти - у при-
логу 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

Плански период, у смислу члана 40. став (3) 
тачка в) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), је 20 (двадесет) 
година.

III

За израду Плана, дефинишу се сљедеће 
смјернице:

- План израдити у складу са одредбама Зако-
на о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 
3/16 и 84/19), Правилника о начину израде, 
садржају и формирању докумената простор-
ног уређења („Службени гласник Републике 
Српске“, број 69/13), те другим прописима из 
посебних области релевантних за планирање 
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и уређење простора (саобраћај, снабдијевање 
водом и енергијом, телекомуникације, зашти-
та од природних непогода и техничких инци-
дената, заштита ваздуха, воде, тла, природних 
вриједности, културних добара, пољопривред-
ног и шумског земљишта и других елемената 
животне средине, и др.);

- приликом израде Плана, потребно је води-
ти рачуна о јавном интересу и општим и по-
себним циљевима просторног развоја;

- носилац израде обавезан је обезбиједити 
усаглашеност Плана у току његове израде са 
документом просторног уређења ширег под-
ручја, односно да је у сагласности са важећим 
планским документом најближег претходног 
нивоа – Просторни план града Добој 2018-
2038. године, у погледу планиране намјене 
простора као и у погледу осталих области које 
су истим обухваћене;

- приликом планирања, водити рачуна да 
се обједине сви значајни фактори развоја, уз 
сагледавање динамике потреба и промјена у 
простору, и уз рјешавање сукоба интереса у 
простору - усаглашавањем функционалних, 
естетских, енергетских, економских и других 
критеријума у планирању.

IV

Преднацрт Плана биће израђен у року од 12 
(дванаест) мјесеци од закључења уговора о из-
ради Плана. 

Преднацрт плана се разматра на струч-
ној расправи у складу са чланом 46. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени глас-
ник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 
и 84/19) и у форми приједлога нацрта упућује 
се у даљу процедуру.

Приједлог Плана утврдиће носилац припре-
ме Плана и Градоначелник, након одржавања 
јавне расправе на нацрт Плана која се мора 
одржати у року од 30 (тридесет) дана од дана 
затварања јавног увида из члана 48. став 5. За-
кона о уређењу простора и грађењу („Служ-
бени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19).

Приједлог плана утврђује се у складу са за-
кључцима са јавне расправе.

V

Садржај Плана начелно је одређен чла-
ном 33. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), а детаљније - од-
редбама Правилника о начину израде, садр-
жају и формирању докумената просторног 
уређења од чл. 103. до 115. („Службени глас-
ник Републике Српске“, број 69/13).

VI

На приједлог носиоца припреме Плана, ут-
врђује се нацрт Плана, мјесто, вријеме и начин 
његовог излагања на јавни увид.

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид - у 
трајању од 30 (тридесет) дана, у просторијама 
носиоца припреме и носиоца израде Плана.

О мјесту, времену и начину излагања нацр-
та Плана на јавни увид, јавност ће бити оба-
вијештена огласом објављеним у средствима 
јавног информисања, 8 (осам) дана прије по-
четка јавног увида, и 15 (петнаест) дана од по-
четка излагања нацрта на јавни увид. 

Носилац израде обавезан је да размотри 
све примједбе, приједлоге и мишљења који су 
достављени током јавног увида, и да прије ут-
врђивања приједлога Плана о њима заузме свој 
став који, у писаној форми, доставља носиоцу 
припреме Плана и лицима која су доставила 
своје приједлоге, примједбе и мишљења. 

Став носиоца израде Плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима разматра се на 
јавној расправи. 

У складу са закључцима - утврђеним на 
јавној расправи, одржаној у складу са одред-
бама члана 48. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Срп-
ске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), носилац 
припреме Плана и Градоначелник утврдиће 
приједлог Плана, и уз претходно прибављену 
сагласност Министра, у складу са чланом 50. 
став 2. Закона о уређењу простора и грађењу, 
доставити га Скупштини Града - на усвајање. 

Скупштина Града одлучиће о приједлогу 
Плана, у року од 60 дана од његовог утврђи-
вања.
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VII

Средства за израду Плана и трошкове у по-
ступку његовог доношења обезбједиће Град 
Добој.

VIII

Носилац припреме Плана је Градска управа 
-  Одјељење за просторно уређење.

Носилац израде Плана биће одређен у скла-
ду са Законом о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине.

IX

Носилац припреме Плана обавезан је да ову 
одлуку достави Министарству за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију у року од 
15 дана од њеног  доношења, у складу са чла-
ном 40. став 5. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Срп-
ске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19).

X

На приједлог Носиоца припреме Плана 
Скупштина Града Добој ће посебном одлу-
ком именовати Савјет Плана, у складу са чла-
ном 43. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), ради укупног 
праћења његове израде, вођења јавне расправе 
и усаглашавања ставова и интереса.

XI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-252/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 43. Закона о уређењу прос-
тора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), чла-

на 39. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број: 97/16 
и 36/19), и члана 35. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој”, број: 1/17, 
3/22), Скупштина Града Добој, на сједници 
одржаној 11.10.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о именовању Савјета за праћење 
израде Урбанистичког плана за 
насеље  Буковица, Град Добој

I

Именује се Савјет за праћење израде Урба-
нистичког плана за насеље  Буковица, град До-
бој, у следећем саставу:
1. Борис Јеринић
2. Обрен Петровић
3. Сања Вулић
4. Милош Букејловић
5. Драган Василић
6. Енес Суљкановић
7. Небојша Марић
8. Нина Букејловић
9. Синиша Лукић
10. Радислав Мишић
11. Драган Павлић
12. Зоран Благојевић
13. Слађан Јовић
14. Будимир Јовановић
15. Небојша Драгојловић
16. Младен Вулић
17. Жељко Радић
18. Ненад Палексић

II

Савјет за праћење израде Урбанистичког 
плана за насеље  Буковица, град Добој дужан 
је да прати израду Урбанистичког плана, зау-
зима стручне ставове према питањима општег, 
привредног и просторног развоја територијал-
не јединице, као и стручне ставове у погле-
ду рационалности и квалитета предложених 
планских рјешења, усаглашености докумена-
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та са документима просторног уређења који 
престављају основу за њихову израду, однос-
но у погледу усклађености докумената са од-
редбама Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и других прописа 
заснованим на Закону.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-253/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 52. Закона о заштити жи-
вотне средине („Службени гласник Републи-
ке Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20 ), члана 
39. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) 
и члана 35. Статута града Добој („Службе-
ни гласник Града Добој”, број: 1/17, 3/22), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
11.10.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о изради Стратешке процјене 
утицаја на животну средину 

Урбанистичког плана за насеље 
Буковица, Град Добој

I

Приступа се изради Стратешке процјене 
утицаја на животну средину (у даљем тексту: 
Стратешка процјена) Урбанистичког плана за 
насеље Буковица, град Добој (у даљем тексту: 
План) којим је обухваћено насељено подручје 
мјеста Буковица, у површини од око 197,42 ha.

II

Стратешком процјеном анализираће се и 
оцијенити могући утицај намјене, организа-
ције и коришћења простора у обухвату Плана 
из тачке I ове одлуке на животну средину.

III

Стратешка процјена се ради истовремено са 
израдом Плана.

Саставни дио поступка Стратешке процјене 
је израда Извјештаја о стратешкој процјени.

Извјештај чини саставни дио документа-
ције која се прилаже уз План, и садржи иден-
тификацију, опис и процјену могућих значај-
них утицаја на животну средину, као и мјере 
за смањење негативних утицаја на животну 
средину.

IV

Одјељење за просторно уређење, као на-
длежни орган за провођење Стратешке про-
цјене, ће - у складу са чланом 55. Закона о 
заштити животне средине („Службени гласник 
Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), 
на адекватан начин, обезбиједити учешће јав-
ности, одређивањем начина и рокова за вр-
шење увида у садржај Извјештаја о стратешкој 
процјени, начину и роковима за достављање 
мишљења, као и обавјештавању о времену и 
мјесту одржавања јавне расправе.

V

Средства за израду Извјештаја о стратешкој 
процјени, биће обезбијеђена у Буџету Града 
Добој.

VI

Носилац израде Извјештаја о стратешкој 
процјени биће одређен у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама БиХ.

VII

Ова одлука чини саставни дио Одлуке о из-
ради Урбанистичког плана за насеље Букови-
ца, град Добој и биће објављена у Службеном 
гласнику Града Добој.
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VIII

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-254/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 38, став (2) и члана 40. За-
кона о уређењу простора и грађењу („Служ-
бени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник Репу-
блике Српске“ број: 97/16 и 36/19), и члана 35. 
Статута Града Добој („Службени гласник Гра-
да Добој”, број: 1/17, 3/22), Скупштина Града 
Добој, на сједници одржаној 11.10.2022. годи-
не, донијела је

ОДЛУКУ 
о изради Урбанистичког плана за 

насеље Бољанић, Град Добој

I

Приступа се изради Урбанистичког плана за 
насеље Бољанић, град Добој (у даљем тексту: 
План). 

Планом ће бити обухваћено урбано под-
ручје насељеног мјеста Бољанић, површине 
86,68 ha, а које је приказано на карти - у при-
логу 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

Плански период, у смислу члана 40. став (3) 
тачка в) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), је 20 (двадесет) 
година.

III

За израду Плана, дефинишу се сљедеће 
смјернице:
- План израдити у складу са одредбама Зако-
на о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 
3/16 и 84/19), Правилника о начину израде, 
садржају и формирању докумената простор-
ног уређења („Службени гласник Републике 
Српске“, број 69/13), те другим прописима из 
посебних области релевантних за планирање 
и уређење простора (саобраћај, снабдијевање 
водом и енергијом, телекомуникације, зашти-
та од природних непогода и техничких инци-
дената, заштита ваздуха, воде, тла, природних 
вриједности, културних добара, пољопривред-
ног и шумског земљишта и других елемената 
животне средине, и др.);
- приликом израде Плана, потребно је водити 
рачуна о јавном интересу и општим и посеб-
ним циљевима просторног развоја;
- носилац израде обавезан је обезбиједити 
усаглашеност Плана у току његове израде са 
документом просторног уређења ширег под-
ручја, односно да је у сагласности са важећим 
планским документом најближег претходног 
нивоа – Просторни план града Добој 2018-
2038. године, у погледу планиране намјене 
простора као и у погледу осталих области које 
су истим обухваћене;
- приликом планирања, водити рачуна да се 
обједине сви значајни фактори развоја, уз са-
гледавање динамике потреба и промјена у 
простору, и уз рјешавање сукоба интереса у 
простору - усаглашавањем функционалних, 
естетских, енергетских, економских и других 
критеријума у планирању.

IV

Преднацрт Плана биће израђен у року од 12 
(дванаест) мјесеци од закључења уговора о из-
ради Плана. 

Преднацрт плана се разматра на струч-
ној расправи у складу са чланом 46. Закона о 
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уређењу простора и грађењу („Службени глас-
ник Републике Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 
и 84/19) и у форми приједлога нацрта упућује 
се у даљу процедуру.

Приједлог Плана утврдиће носилац припре-
ме Плана и Градоначелник, након одржавања 
јавне расправе на нацрт Плана која се мора 
одржати у року од 30 (тридесет) дана од дана 
затварања јавног увида из члана 48. став 5. За-
кона о уређењу простора и грађењу („Служ-
бени гласник Републике Српске“, бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19).

Приједлог плана утврђује се у складу са за-
кључцима са јавне расправе.

V

Садржај Плана начелно је одређен чла-
ном 33. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), а детаљније - од-
редбама Правилника о начину израде, садр-
жају и формирању докумената просторног 
уређења од чл. 103. до 115. („Службени глас-
ник Републике Српске“, број 69/13).

VI

На приједлог носиоца припреме Плана, ут-
врђује се нацрт Плана, мјесто, вријеме и начин 
његовог излагања на јавни увид.

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид - у 
трајању од 30 (тридесет) дана, у просторијама 
носиоца припреме и носиоца израде Плана.

О мјесту, времену и начину излагања нацр-
та Плана на јавни увид, јавност ће бити оба-
вијештена огласом објављеним у средствима 
јавног информисања, 8 (осам) дана прије по-
четка јавног увида, и 15 (петнаест) дана од по-
четка излагања нацрта на јавни увид. 

Носилац израде обавезан је да размотри 
све примједбе, приједлоге и мишљења који су 
достављени током јавног увида, и да прије ут-
врђивања приједлога Плана о њима заузме свој 
став који, у писаној форми, доставља носиоцу 
припреме Плана и лицима која су доставила 
своје приједлоге, примједбе и мишљења. 

Став носиоца израде Плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима разматра се на 
јавној расправи. 

У складу са закључцима - утврђеним на 
јавној расправи, одржаној у складу са одред-
бама члана 48. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Срп-
ске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), носилац 
припреме Плана и Градоначелник утврдиће 
приједлог Плана, и уз претходно прибављену 
сагласност Министра, у складу са чланом 50. 
став 2. Закона о уређењу простора и грађењу, 
доставити га Скупштини Града - на усвајање. 

Скупштина Града одлучиће о приједлогу 
Плана, у року од 60 дана од његовог утврђи-
вања.

VII

Средства за израду Плана и трошкове у по-
ступку његовог доношења обезбједиће Град 
Добој.

VIII

Носилац припреме Плана је Градска управа 
-  Одјељење за просторно уређење.

Носилац израде Плана биће одређен у скла-
ду са Законом о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине.

IX

Носилац припреме Плана обавезан је да ову 
одлуку достави Министарству за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију у року од 
15 дана од њеног  доношења, у складу са чла-
ном 40. став 5. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Срп-
ске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19).

X

На приједлог Носиоца припреме Плана 
Скупштина Града Добој ће посебном одлу-
ком именовати Савјет Плана, у складу са чла-
ном 43. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), ради укупног 
праћења његове израде, вођења јавне расправе 
и усаглашавања ставова и интереса.
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XI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-255/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 43. Закона о уређењу прос-
тора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), чла-
на 39. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник Републике Српске“ број: 97/16 
и 36/19), и члана 35. Статута Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој”, број: 1/17, 
3/22), Скупштина Града Добој, на сједници 
одржаној 11.10.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о именовању Савјета за праћење 
израде Урбанистичког плана за 

насеље Бољанић, Град Добој

I

Именује се Савјет за праћење израде Урба-
нистичког плана за насеље Бољанић, град До-
бој, у следећем саставу:
1. Борис Јеринић
2. Обрен Петровић
3. Сања Вулић
4. Милош Букејловић
5. Драган Василић
6. Енес Суљкановић
7. Небојша Марић
8. Нина Букејловић
9. Синиша Лукић
10. Радислав Мишић
11. Драган Павлић
12. Зоран Благојевић

13. Слађан Јовић
14. Будимир Јовановић
15. Небојша Драгојловић
16. Младен Вулић
17. Жељко Радић
18. Ненад Палексић

II

Савјет за праћење израде Урбанистичког 
плана за насеље Бољанић, град Добој дужан 
је да прати израду Урбанистичког плана, зау-
зима стручне ставове према питањима општег, 
привредног и просторног развоја територијал-
не јединице, као и стручне ставове у погле-
ду рационалности и квалитета предложених 
планских рјешења, усаглашености докумена-
та са документима просторног уређења који 
престављају основу за њихову израду, однос-
но у погледу усклађености докумената са од-
редбама Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и других прописа 
заснованим на Закону.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-256/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 52. Закона о заштити жи-
вотне средине („Службени гласник Републи-
ке Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20 ), члана 
39. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) 
и члана 35. Статута града Добој („Службе-
ни гласник Града Добој”, број: 1/17, 3/22), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
11.10.2022. године, донијела је
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ОДЛУКУ 
о изради Стратешке процјене 
утицаја на животну средину 

Урбанистичког плана за насеље 
Бољанић, Град Добој

I

Приступа се изради Стратешке процјене 
утицаја на животну средину (у даљем тексту: 
Стратешка процјена) Урбанистичког плана за 
насеље Бољанић, град Добој (у даљем тексту: 
План) којим је обухваћено насељено подручје 
мјеста Бољанић, у површини од око 86,68 ha.

II

Стратешком процјеном анализираће се и 
оцијенити могући утицај намјене, организа-
ције и коришћења простора у обухвату Плана 
из тачке I ове одлуке на животну средину.

III

Стратешка процјена се ради истовремено са 
израдом Плана.

Саставни дио поступка Стратешке процјене 
је израда Извјештаја о стратешкој процјени.

Извјештај чини саставни дио документа-
ције која се прилаже уз План, и садржи иден-
тификацију, опис и процјену могућих значај-
них утицаја на животну средину, као и мјере 
за смањење негативних утицаја на животну 
средину.

IV

Одјељење за просторно уређење, као на-
длежни орган за провођење Стратешке про-
цјене, ће - у складу са чланом 55. Закона о 
заштити животне средине („Службени гласник 
Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20), 
на адекватан начин, обезбиједити учешће јав-
ности, одређивањем начина и рокова за вр-
шење увида у садржај Извјештаја о стратешкој 
процјени, начину и роковима за достављање 

мишљења, као и обавјештавању о времену и 
мјесту одржавања јавне расправе.

V

Средства за израду Извјештаја о стратешкој 
процјени, биће обезбијеђена у Буџету Града 
Добој.

VI

Носилац израде Извјештаја о стратешкој 
процјени биће одређен у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама БиХ.

VII

Ова одлука чини саставни дио Одлуке о из-
ради Урбанистичког плана за насеље Бољанић, 
град Добој и биће објављена у Службеном 
гласнику Града Добој.

VIII

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-257/22 
Добој, 11. 10. 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“ бр. 97/16 и 36/19), члана 4. став 3. Правил-
ника о обрачуну накнаде трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 95/13, 99/13 
и 22/14) а у вези са Законом о уређењу прос-
тора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), чла-
на 35. Статута Града Добој („Службени глас-
ник Града Добој”, број: 1/17, 3/22), Скупштина 
Града Добој, на сједници одржаној 11.10.2022. 
године, донијела је
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ОДЛУКУ 

о измјени Програма уређења 
грађевинског земљишта за 2022. 

годину

I

У Програму уређења грађевинског 
земљишта за 2022. годину („Службени глас-
ник Града Добој“ број: 12/21) мијења се дио 
Програма А. „Припремање грађевинског 
земљишта“ и дио Програма  Б. „Опремање 
земљишта“ и гласе:

„ А. Припремање грађевинског земљишта
1. Израда Регулационог плана „Магистрални 

пут“ Добој
Износ средстава : 2.377,44 КМ       

2. Израда измјене дијела Регулационог плана 
„Центар“ Добој – ревизије, блок 6 (Центар 
за културу) 
Износ средстава : 876,92 КМ

3. Израда Регулационог плана „Центар“ До-
бој и Регулационог плана „Доњи Град“ До-
бој
Износ средстава : 51.831,00КМ

4. Израда измјене дијела Регулационог плана 
„Средњошколски центар – Усора“ Добој
Износ средстава : 989,82 КМ

5. Израда УТУ услова и пројектне докумен-
тације за пројекте које финансира Град До-
бој:                                                            
Износ средстава : 50.000, 00 – КМ

6. Израда Регулационог плана „Изградња 
пословних објеката на Усори“ Добој
Износ средстава: 6.867,90 КМ

7. Израда Плана парцелације за привредну 
зону „Велика Буковица“, Добој
Износ средстава: 6.891,30 КМ

8. Израда Урбанистичког плана града Добој
Износ средстава: 152.100,00 КМ

9. Израда Стратешке процјене утицаја на жи-
вотну средину Урбанистичког плана града 
Добој
Износ средстава: 52.650,00 КМ“

„Б. Опремање земшишта
1. Изградња канализације Баре I фаза 

Износ средстава : 500.000, 00 (кредитна 
средства)
2. Изградња градских саобраћајница – улица 

поред аутобуске станице и улица од пумпе 
Брчко гас до улице Николе Тесле 
Износ средстава: 867.262 КМ (кредитна 

средства)
3. Реконструкција улица дијела Цара Душана 

и Николе Пашића 
Износ средстава: 500.000,00 КМ (кредитна 

средства)
4. Топлификација касарне „Војвода Радомир 

Путник“ у Добоју
Износ средстава : 1.285.633,44 КМ (кредит-

на средства)
5. Извођење радова на уређењу до грађевин-

ске парцеле означене као к.ч. број 5342/1 
к.о. Добој – водоводни и канализациони 
прикључак за објекте нове трибине стади-
она „Слога“ у Добоју
Износ средстава: 34.515,00 КМ

6. Извођење радова на изградњи канализа-
ционе мреже у ул. Николе Тесле (од Болера 
до Еуро-стила) у Добоју
Износ средстава: 41.600,00 КМ

7. Извођење радова на изградњи дијела обо-
ринске канализационе мреже од препумпне 
станице на Усори до раскрснице у ул. Нико-
ле Тесле у Добоју
Износ средстава: 814.320,00 КМ

8. Израда дијела нове улице (од раскрснице 
поред „Требава експрес“ до раскрснице 
са ул. Николе Тесле) – фаза нискоградња, 
ВиК, електро и машинска фаза
Износ средстава: 2.075.695,83 КМ

9. Радови на уређењу до грађевинске парцеле 
означене као к.ч. број 6731/1 к.о. Добој за 
СПО „Аника“ у Добоју (ВиК и електро ра-
дови)
Износ средстава: 209.699,10 КМ

10. Радови на инфраструктурном опремању до 
грађевинске парцеле означене као к.ч. број 
6705/1 к.о. Добој за СПО „Центар 7“ у До-
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боју (топлотна подстаница, ВиК и електро 
фаза)
Износ средстава: 180.857,43 КМ

11. Радови на уређењу до грађевинске парцеле 
означене као к.ч. број 3320 к.о. Добој (фазе 
ВиК, електро радови, санације и доградња 
БТС – Сунчана падина)
Износ средстава: 133.371,81 КМ

12. Радови на уређењу до грађевинске парцеле 
означене као к.ч. број 5566/3 к.о. Добој – 
електро радови
Износ средстава: 36.363,60 КМ

13. Извођење додатних и непредвиђених ра-
дова на изградњи канализационог система 
Баре – I фаза
Износ средстава: 116.012,52 КМ

14. Радови на уређењу до грађевинске парце-
ле означене као к.ч. број 466/5 к.о. Добој – 
фаза водовод
Износ средстава: 12.599,15 КМ“

II

Остале тачке Програма уређења грађевин-
ског земљишта за 2022. годину остају непро-
мијењене.

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-258/22 
Добој, 11. 10. 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 3/22) 
и процјене вриједности некретнине вјештака 
пољопривредне струке Јањиловић Маринка 
из Станара од 07.07.2022. године из Добоја, 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
11.10.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о начину и условима продаје 

земљишта у КО Добој

I

Под условима и на начин регулисан овом 
Одлуком провешће се лицитацијом продаја 
земљишта у својини Града Добој у КО Добој 
означеног као к.ч. број: 5906/1 Рајчиновац 
њива 5. класе, површине 4325 м2 уписана у 
посједовни лист број 729 КО Добој (новог 
премјера), а што по старом премјеру одговара 
к.ч. број: 246/2 Рајчиновац њива 5. класе, повр-
шине 4325 м2, уписана у земљишнокњижни 
извадак број: 4034 КО СП Добој.

II

Почетна продајна цијена земљишта из тачке 
I ове Одлуке за укупну површину од 4325 м2 
износи 129.750,00 КМ, односно 30,00 КМ/м2, 
а по процјени вриједности некретнине вјешта-
ка пољопривредне струке Јањиловић Маринка 
из Станара од 07.07.2022. године.

III

За учешће у поступку лицитације учесник 
је дужан уплатити аконтацију у износу од 10% 
од почетне продајне цијене односно износ од 
12.975,00 КМ на жиро рачун продавца број 
555-008-01240202-37 отворен код Нове Бан-
ке а.д. Бања Лука, накнада за излицитирано 
земљиште.



Страна  26 Број 7С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
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:01-013-259/22 
Добој, 11. 10. 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 Про-
цјене тржишне вриједности вјештака грађе-
винско архитектонске струке Илић Маринка 
из Добоја, број П1-10/22 од 10.10.2022. године 
из Добоја Скупштина Града Добој, на сједни-
ци одржаној 11.10.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о начину и условима продаје 

непокретности у КО Добој у својини 
Града Добоја

I

Под условима и на начин регулисан овом 
Одлуком провешће се лицитацијом продаја не-
покретности у својини Града Добој у КО До-
бој означеног као к.ч. број: 7637/2 Усора прив-
редна зграда површине 167 м², Усора њива 1. 
класе површине 34483 м², укупне површине 
34650 м², уписана у посједовни лист број 6375 
КО Добој (новог премјера), а што по старом 
премјеру одговара парцелама означеним као 
к.ч. број: 578/1 Усора, њива 1. класе, површине 
2625 м², к.ч. број: 575/1 Усора, њива 1. класе, 
површине 3970 м², к.ч. број: 578/2 Усора, њива 
1. класе, површине 1395 м², к.ч. број: 579/1 
Усора, њива 1. класе, површине 4882 м²,  к.ч. 
број: 582 Усора, њива 1. класе, површине 6640 
м², к.ч. број: 583 Усора, њива 1. класе, повр-
шине 5100 м², к.ч. број: 586/1 Усора, њива 1. 
класе, површине 3304 м² и к.ч. број: 574/1 Усо-
ра привредна зграда површине 167 м², Усора 
њива 1. класе површине 6567 м², укупне повр-
шине 34650 м², све уписане у земљишнокњиж-
ни извадак број: 4396 КО СП Добој.

II

Почетна продајна цијена непокретности из 
тачке I ове Одлуке износи 2.057.082,50 КМ, а 
по Процјени тржишне вриједности вјештака 
грађевинско архитектонске струке Илић Ма-
ринка из Добоја, број П1-10/22 од 10.10.2022. 
године.

III

За учешће у поступку лицитације учесник 
је дужан уплатити аконтацију у износу од 10% 
од почетне продајне цијене односно износ од 
205.708,25 КМ на жиро рачун продавца број: 
555-008-01240202-37 отворен код Нове Банке 
а.д. Бања Лука, накнада за излицитирану не-
покретност.
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IV

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

V

Поступак продаје непокретности у својини 
Града Добоја путем лицитације спровешће Ко-
мисија за спровођење јавног надметања за про-
дају непокретности у својини Града Добоја.

VI

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-260/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“ број: 97/16 и 
36/19 и 61/21) и члана 35. Статута града Добој 
(„Службени гласник града Добој“ број: 1/17 
и 3/22), Скупштина Града Добој, на сједници 
одржаној 11.10.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
o допуни Одлуке о усклађивању 

организације и рада Јавне 
предшколске установе „Мајке 

Југовић“ Добој

I

У Одлуци о усклађивању организације и 
рада Јавне предшколске установе „Мајке Југо-
вић“ Добој број 01-013-425/15 од 01.12.2015. 

године („Службени гласник Града Добој“ број 
9/15 и 5/21), у члану 5. став 5. послије тачке 4. 
додаје се нова тачка 5. која гласи:

„5. Дјечији вртић у улици Краља Петра I 
број 23.“

II

Остали чланови из Одлуке o усклађивању 
организације и рада Јавне предшколске ус-
танове „Мајке Југовић“ Добој остају непро-
мијењени.

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:01-013-261/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“ број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 35. Статута града Добој 
(„Службени гласник града Добој“ број: 1/17 и 
3/22) и Одлуке о поступку, условима и начи-
ну давања у закуп и привремено кориштење 
земљишта, јавних површина, пословних прос-
тора и гаража („Службени гласник Општине 
Добој“ број 6/08, 2/10 и 7/10), Скупштина Гра-
да Добој, на сједници одржаној 11.10.2022. го-
дине, донијела је

ОДЛУКУ 
о додјели пословне просторије 
Правобранилаштву Републике 

Српске, Сједиште замјеника у Добоју

I

Правобранилаштву Републике Српске, 
Сједиште замјеника у Добоју, додјељује се 
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на кориштење (закуп) на неодређено врије-
ме пословна просторија у улици Цара Душа-
на број 73/А,  власништво Града Добој и то 
пословни простор број 1, приземље, површине 
121,43 м², који се налази у објекту изграђеном 
на парцели означеној као к.ч. број 6697/1 упи-
саној у посједовни лист број 6151 КО Добој.

II

За закуп пословне просторије из тачке I ове 
Одлуке, закупац ће плаћати закупнину у мје-
сечном износу од 0,10 КМ/м², а који износ за-
купнине се увећава за износ пореза на додатну 
вриједност и износа за комуналну накнаду.

III

На основу ове Одлуке, овлашћује се Градо-
начелник Добоја да у складу са одредбама ове 
Одлуке са закупцем потпише Уговор о закупу 
којим ће се детаљније регулисати међусобна 
права и обавезе.

 IV

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:01-013-262/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС“ број: 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 35. Статута града Добој 
(„Службени гласник града Добој“ број: 1/17 и 
3/22) и Одлуке о поступку, условима и начи-
ну давања у закуп и привремено кориштење 
земљишта, јавних површина, пословних прос-
тора и гаража („Службени гласник Општине 
Добој“ број 6/08, 2/10 и 7/10), Скупштина Гра-
да Добој, на сједници одржаној 11.10.2022. го-
дине, донијела је

ОДЛУКУ 
о додјели пословних просторија 

Републичком Секретаријату 
за расељена лица и миграције 

Републике Српске

I

Републичком Секретаријату за расељена 
лица и миграције Републике Српске додјељује 
се на кориштење (закуп) на неодређено врије-
ме пословне просторије у улици Хиландарска 
1 (бивша зграда Градске управе) власништво 
Града Добој, чији ће број и површина послов-
них просторија бити утврђен накнадно.

II

За закуп пословних просторија из тачке I 
ове Одлуке, закупац ће плаћати закупнину у 
мјесечном износу од 0,10 КМ/м², а који износ 
закупнине се увећава за износ пореза на додат-
ну вриједност и износа за комуналну накнаду.

III

На основу ове Одлуке, овлашћује се Градо-
начелник Добоја да у складу са одредбама ове 
Одлуке са закупцем потпише Уговор о закупу 
којим ће се детаљније регулисати међусобна 
права и обавезе.

IV

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:01-013-263/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 82.став 3. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), чла-
на 35. и 76. Статута града Добој („Службени 
гласник града Добој“, број:1/17 и 3/22) и чла-
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на 128. Пословника Скупштине града Добој 
(„Службени гласник града Добој“, број:1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
11.10.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о допуни Програма одржавања, 

заштите, реконструкције и изградње 
локалних путева за 2022.годину

I

Овом Одлуком врши се допуна Програма 
одржавања, заштите, реконструкције и из-
градње локалних путева за 2022.годину. (За-
кључак број: 01-013-25/22 од 25.01.2022.год. 
„Службени гласник Града Добој“, број: 1/22) 
и Одлуке број:01-013-213/22 од 03.06.2022.го-
дине („Службени гласник Града Добој“, број: 
5/22).

 II

Програм из тачке I ове Одлуке  допуњава се 
на начин како слиједи:

1) У одјељку 3. Реконструкција и асфалти-
рање локалних путева тачка 3. допуњава се на 
начин да се иза последње алинеје додају сље-
деће алинеје:

- Проширивање трупа пута од гробља у 
Стријежевици до Околишта: дионица 1.гробље 
Стријежевица-раскрсница за Доњу Пакленицу 
л = 6 100м и дионица 2.раскрсница за Доњу 
Пакленицу- Околишта л = 2700м

Процијењена вриједност   610.234,00 КМ
- Асфалтирање кратких дионица и сана-

ција ударних рупа и неравнина на коловозу у 
МЗ Трбук- Осојница: дионица 1. Ћузе л=135м, 
б=2,60м ,  дионица 2. Вукеље л=310м, б=2,60м, 
дионица 3.Масловаре л=280м, б=2,60 ,диони-
ца 4. Гаврићи л=100м, б=2,60м и дионица 5. 
Ријечани л=160м, б=2,60м

Процијењена вриједност   111.178,00 КМ
- Проширење локалног пута у МЗ Макље-

новац
Процијењена вриједност   5.645,00 КМ

III

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-264/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 3. став 1. тачка 2. Закона о 
превозу у друмском саобраћају Републике Срп-
ске („Службени гласник Републике Српске“, 
број:47/17), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, број:97/16,36/19 и 61/21) и 
члана 35. став 2. тачка 2. Статута града Добој 
(„Службени гласник града Добој“, број:1/17 
и 3/22), Скупштина Града Добој, на сједници 
одржаној 11.10.2022. године, донијела је

ОДЛУКУ 
о измјенама и допунама Одлуке о 
такси-превозу на подручју града 

Добој

Члан 1.

У члану 3. Одлуке о такси превозу на под-
ручју града Добој („Службени гласник града 
Добој“, број: 2/18), у даљем тексту: Одлука, 
додају се ст. 2. и 3. и гласе:

„(2) Такси-превозници који у власништву 
или по основу лизинга, држе најмање 1 (једно) 
путничко моторно возило, које испуњава усло-
ве прописане законом и овом Одлуком, може 
вршити такси-превоз само са онолико так-
си-возила, за колико има сагласности издату 
од стране градског органа управе надлежног 
за послове саобраћаја града Добој ( у даљем 
тексту Одјељења за привреду и друштвене дје-
латности Добој) и који су регистровани у скла-
ду са прописима о регистровању возила.
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  (3) Такси превозници у циљу ефикаснијег 

обављања такси-превоза, могу организовати 
посебну диспечерску службу затвореног типа 
у складу са законским прописима, чији се на-
чин повезивања такси-возила и рада диспе-
черске службе, одређује се актом привредног 
друштва или другог правног лица.“

Члан 2.

У члану 5. став 1. Одлуке мијења се и гласи: 
„(1) Такси-превозници, да би добили ли-

ценцу превозника поред документације про-
писане законом и овом Одлуком, морају имати 
и рјешење о распореду на такси- стајалиште, 
које издаје Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности Добој.“

Члан 3.

У члану 7. став 1. иза ријечи „путевима“ до-
дају се ријечи: „и овом Одлуком“.

Члан 4.

У члану 8. Одлуке ст. 3, 4. и 5. мијењају се 
и гласе:

„(3) Евиденцију издатих и враћених до-
пунских ознака води Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности Добој.

  (4) Издавање допунских ознака у прави-
лу се обавља у мјесецу децембру календарске 
године за наредну годину, на основу захтјева 
такси-превозника упућеног Одјељењу за прив-
реду и друштвене дјелатности Добој.

  (5) Такси-превозници ако престану да 
обављају дјелатност такси- превоза дужни су 
да врате допунске ознаке Одјељењу за привре-
ду и друштвене дјелатности Добој, у року од 7 
(седам) дана по престанку рада.“

Члан 5.

Члан 10. Одлуке мијења се и гласи:
„(1) Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности Добој у правилу сваке године, као 
и у случајевима повећања или смањења броја 
такси-стајалишта, стајалишних мјеста, броју 
регистрованих такси- возила и слично, доноси 
рјешење о:

1) броју и размјештају такси- стајалишта,
2) броју стајалишних мјеста на сваком так-

си- стајалишту, 
3) броју регистрованих такси-возила, у од-

носу на расположиви број такси- мјеста на 
стајалиштима,

4) броју такси возила,односно броју такси- 
превозника.

(2) Рјешење из става 1. овог члана доноси се 
уз предходно прибављање записника о утврђе-
ном чињеничном стању, сачињеном од стране 
стручне комисије надлежног органа града До-
бој, коју именује Градоначелник града, водећи 
рачуна о броју становника, организованости 
јавног градског превоза, броју и размјештају 
јавних институција и објеката, општем стању 
саобраћаја, дневној миграцији становништва, 
конфигурацији тла и другим условима, на ос-
нову исказаних потреба корисника превоза и 
приједлога такси-превозника, те у складу са 
важећим прописима просторног уређења Гра-
да.“    

Члан 6.

У члану 11. став 2. Одлуке мијења се и гла-
си:

„(2) За такси-стајалишта која нису дио јавне 
површине такси-превозници достављају уго-
вор о кориштењу површине намјењене за так-
си- стајалиште.“

Члан 7.

Члан 14. Одлуке мијења се и гласи:
„(1) Одјељење за привреду и друштвене дје-

латности ће својим актом регулисати распоред 
такси-превозника на такси-стајалишту и радно 
вријеме такси-стајалишта.

(2) Такси-превозници, дужни су у ноћним 
часовима од 22,00 до 06,00 часова обезбједити 
довољан број такси возила у раду, а најмање 
15% од укупног броја регистрованих так-
си-превозника.

(3) Ако се од стране надлежне инспекције 
у времену контроле од 06,00-24,00 часова ут-
врди да такси- превозник у року од 10 дана 
у пет наврата,у пет различитих дана по сат 
времена,не користи раније додијељено такси 
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стајалиште,то такси стајалиште ће на основу 
записника надлежне инспекције , бити од стра-
не Одјељења за привреду и друштвене дјелат-
ности, одређено за кориштење свих такси-пре-
возника регистрованих за такси- превоз.“ 

Члан 8.

Члан 16. Одлуке мијења се и гласи:
„(1) Обиљежавање и одржавање такси-стаја-

лишта врши ЈП „Дирекција за изградњу и раз-
вој града Добој“, као и наплату кориштења ис-
тих.

(2) Трошкове обиљежавања и одржавања 
(хоризонтална и вертикална сигнализација и 
друге ознаке и објекти) такси-стајалишта фи-
нансира град Добој.“

Члан 9.

 У члану 17. став 1.  Одлуке мијења се и гла-
си:

„(1) Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности Добој,,утврђује цјеновник ус-
луга такси-превоза, на који сагласност даје 
Скупштина града Добој.“

Члан 10.

У члану 18. став 5. Одлуке мијења се гласи:
„(5) За извршену услугу такси-превоза, так-

си-превозник је обавезан издати рачун о из-
вршеној услузи превоза, у складу са важећим 
прописима који уређују предметну област.“

Члан 11.

У члану 20. став 1. Одлуке ријечи „правил-
ник о раду такси превозника“ замјењују се 
ријечима „копију судског рјешења са прилози-
ма (за правно лице), односно копију рјешења 
од надлежног органа јединице локалне самоу-
праве (за предузетника).“

Члан 12.

Члан 21. Одлуке мијења се и гласи:
„Такси-превозник за вријеме рада мора бити 

уредан и чист, те не може вршити такси-превоз 
у непримјереној одјећи (шорц, бермуде и сл.), 

тренерци, мајици без рукава, папучама или ја-
панкама и да поштује кодекс понашања.“

Члан 13.

Члан 29. Одлуке мијења се и гласи:
„ Град Добој путем комуналног и инспек-

цијског надзора дужан је да прати стање у 
такси-превозу и унапређењу начина рада у 
такси-превозу, у циљу повећања квалитета 
такси-превоза на територији града Добој.“

Члан 14.

У члану 30. став 2. Одлуке мијења се гласи:
„ (2) Лиценцу превозника и легитимацију 

за возача моторног возила издаје Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности Добој, о 
чему води регистар издатих лиценци и легити-
мација за возача.“

Члан 15.

Члан 31. Одлуке мијења се и гласи:
„Превозник подноси писмени захтјев за из-

давање лиценце превозника надлежном органу 
јединице локалне самоуправе уз сљедећу доку-
ментацију:

1) доказ о регистрацији дјелатности,
2) доказ о распореду на такси стајалиште,
3) доказ о уплаћеној накнади за издавање 

лиценце превозника,
4) доказ да располаже транспортним капа-

цитетима, који испуњавају техничко-експло-
атационе услове, што се доказује овјереном 
копијом потврде о регистрацији и потврдом о 
исправности и опремљености возила, издате 
од стране станице техничког прегледа возила, 
а за возила која користи по основу уговора о 
лизингу, копију уговора и напријед наведену 
потврду,

5) доказ о уплати накнаде за кориштење 
такси-стајалишта.“

Члан 16.

У члану 35. став 2. Одлуке брише се.
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Члан 17.

У члану 36. став 1. Одлуке тачка 3. мијења 
се и гласи:

„3) ако поступа супротно одредбама члана 
8. ст. 2. и  5. Одлуке.

 У члану 36. Одлуке ст. 3. и 4. бришу се.

Члан 18.

Члан 37. Одлуке мијења се и гласи:
„ Одјељење за привреду и друштвене дје-

латности Добој, обавезно је благовремено са 
одредбама ове Одлуке упознати такси-превоз-
нике и исту им доставити, уз обавезу да у року  
од 6 (шест) мјесеци, од дана ступања на снагу 
ове Одлуке, ускладе своје пословање са одред-
бама исте.“

Члан 19.

Члан 38. Одлуке брише се.

Члан 20.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-265/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) а у вези са 
чланом 50., 54. и 55. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 60. Статута Града 
Добој („Службени гласник Града Добој “ број: 
1/17,3/22), Скупштина Града Добој, на сједни-
ци одржаној 11.10.2022. године, донијела је  

ОДЛУКУ 
о расписивању јавног конкурса 
за избор и именовање начелника 
Одјељења за просторно уређење 

Града Добој

Тачка 1.

Скупштина Града Добоја доноси Одлуку о 
расписивању Јавног конкурса за избор и име-
новање начелника Одјељења за просторно 
уређење Града Добој.

Тачка 2.

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

Тачка 3.

По ступању на снагу ове Одлуке, Градо-
начелник Града Добој ће расписати Јавни 
конкурс за избор и именовање начелника 
Одјељења е у складу са Законом о службени-
цима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе.

Општи и посебни услови за избор и имено-
вање начелника Одјељења, прописани су наве-
деним Законом о службеницима и намјештени-
цима у органима јединице локалне самоуправе, 
Правилником о унутрашњој сиситематизацији 
и организацији радних мјеста у Градској упра-
ви Града Добој ( Службени гласник Града До-
бој број : 4/17, 7/18,  1/19 ,  4/19,  5/19,  6/19 
и 9/19, 11/19,  3/20 и 4/20,  5/20, 5/21 и 6/21, 
7/21, 10/21, 4/22 и 6/22) и  Статутом Града До-
бој (Службени гласник Града Добој број: 1/17 
и 3/22).

Тачка 4.

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

Рок за подношење пријава на Конкурс 
из члана 1. ове одлуке је 15 дана од дана 
посљедњег објављивања Конкурса у једном од 
јавних гласила из става 1. овог члана. 
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Тачка 5.

Поступак по Јавном конкурсу спровешће 
Комисија за избор за спровођење поступка по 
Јавном конкурсу за избор и именовање начел-
ника одјељења и службе коју именује Градо-
начелник у складу са Законом. Поступак за 
избор начелника Одјељења и Служби  под-
разумијева улазни интервју и контролу ис-
пуњености општих и посебних услова, а спро-
води се у року од 30 дана од дана истека рока 
за пријављивање кандидата. 

Тачка 6.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-266/22 
Добој, 11. 10. 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 и 36/19), члан 155. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органи-
ма јединице локалне самоуправе (“Службе-
ни гласник Републике Српске“, број: 97/16),  
члана 35. Статута Града Добој („Службени 
гласник града Добој“, број:1/17 и 3/22) и чла-
на 128. Пословника Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
11.10.2022. године, донијела је 

РЈЕШЕЊЕ 
о разрјешењу предсједника и једног 
члана Одбора за жалбе Града Добој

(1) Разрјешавају се дужности предсједник и 
један члан Одбора за жалбе Града Добој због 
истека мандата, са 11.10.2022.године :

- Ненад Палексић, предсједник
- Бранкица Поповић, члан

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

Образложење
Рјешењем о именовању предсједника  и 

чланова Одбора за жалбе Града Добој број: 
01-013-143/18, Палексић Ненад именован је 
за предсједниик, а Бранкица Поповић за члана 
Одбора за жалбе Града Добој,  на период од 
четири године са даном 01.05.2018.године.

Имајући у виду чињеницу  да је истекао 
период од четири године на који су напријед  
наведени именовани, Скупштина Града До-
бој у складу са  чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републи-
ке Српске“, број: 97/16 и 36/19), члан 155. и 
157. Закона о службеницима и намјештеници-
ма у органима јединице локалне самоуправе 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16),  члана 35. Статута Града Добој („Служ-
бени гласник града Добој“, број:1/17 и 3/22) 
и члана 128. Пословника Скупштине Града 
Добој („Службени гласник Града Добој“, број 
1/17),  одлучује као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку: 
Против овог Рјешења може се поднијети 

тужба Окружном суду у  Добоју у року од 30 
дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-267/22 
Добој, 11. 10. 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 ), члан 155.
став 1. до става 5 . Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16),  члана 35. Статута Гра-
да Добој („Службени гласник града Добој“, 
број:1/17 и 3/22) и члана 128. Пословника 
Скупштине Града Добој („Службени гласник 
Града Добој“, број 1/17), Скупштина Града До-
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бој, на сједници одржаној 11.10.2022. године, 
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника  

и једног члана Одбора за жалбе 
Града Добој

(1) Именује се предсједник и један члан Од-
бора за жалбе Града Добој на период од четири 
године, са даном 12.10.2022.године:

- Ненад Палексић, предсједник
- Бранкица Поповић, члан.
(2) Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 
гласнику Града Добој“. 

Образложење
Чланом 155. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) прописано је да пред-
сједника и чланове одбора за жалбе именује 
скупштина након спроведеног јавног конкурса 
на период од 4 године са могућношћу поно-
вног избора. 

Обзиром да је Скупштина Града Добој рас-
писала Јавни конкурс за избор и именовање 
предсједника и једног члана Одбора за жалбе, 
број :01-013-167/22 од 21.04.2022.године  који 
је објављен у дневном листу „ Гласу Српске“ 
дана 29.04.2022.године и у Службеном глас-
нику РС 05.05.2022.године (Службени гласник 
РС број : 40/22)  , те да је по истом  конкур-
сна процедура завршена  и да је у законском 
року предсједнику скупштине достављен из-
вјештај о проведеној конкурсној процедури са 
ранг листом кандидата, те Скупштина града 
утврђује да: 

- Палексић Ненад, испуњава опште и по-
себне услове за именовање за предсједника 
Одбора за жалбе у складу са чланом 156. За-
кона о службеницима и намјештеницима у ор-
ганима јединице локалне самоуправе (“Служ-
бени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 

јер има завршен Правни факултет на којем је 
стекао звање дипломираног правника, има по-
ложен стручни испит за рад у органима упра-
ве, те дугогодишње радно искуство у струци 
као и у раду Одбора за жалбе,  на основу чега 
скупштина одлучује као у диспозитиву.

-Бранкица Поповић , испуњава опште и по-
себне услове за именовање за предсједника 
Одбора за жалбе у складу са чланом 156. За-
кона о службеницима и намјештеницима у ор-
ганима јединице локалне самоуправе (“Служ-
бени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 
јер има завршен Правни факултет на којем 
је стекла звање дипломираног правника, има 
рјешење о ослобаљању од полагања струч-
ног испита, те дугогодишње радно искуство у 
струци као и у раду Одбора за жалбе ,  на осно-
ву чега скупштина одлучује као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку: 
Против овог Рјешења може се поднијети 

тужба Окружном суду у  Добоју у року од 30 
дана од дана пријема Рјешења.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-268/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. и 82. став 2. За-
кона о локалној самоуправи („Службени глас-
ник 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 3/22) 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 11.10.2022. 
године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Извода из 
записника са 13. редовне сједнице Скупштине 
Града Добој одржане 03.06.2022. године.
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(2)  Овај закључак биће објављен у „Служ-

беном гласнику Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-267/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. и 82. став 2. За-
кона о локалној самоуправи („Службени глас-
ник 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 3/22) 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 11.10.2022. 
године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја пријед-
лог Програма кориштења прихода од посебних 
накнада за шуме у 2022. години.

(2) Саставни дио закључка чини Програм 
кориштења прихода од посебних накнада за 
шуме у 2022. години.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-268/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. и 82. став 2. За-
кона о локалној самоуправи („Службени глас-
ник 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 3/22) 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 11.10.2022. 
године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја пријед-
лог Плана имплементације и индикативни фи-
нансијски оквир за 2022. годину - ревидирана 
стратегија развоја Града Добој за период 2016 
- 2020 (2022).

(2) Саставни дио закључка чини План им-
плементације и индикативни финансијски ок-
вир за 2022. годину - ревидирана стратегија 
развоја Града Добој за период 2016 - 2020 
(2022).

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-269/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. и 82. став 2. За-
кона о локалној самоуправи („Службени глас-
ник 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 3/22) 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 11.10.2022. 
године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја нацрт 
Одлуке о рекламирању на територији Града 
Добој, суштински и формално технички је 
прихватљив за даљу скупштинску процедуру.

(2) Задужује се Одјељење за стамбено – 
комуналне послове да у складу са Одлуком о 
јавним расправама у општини Добој („Сл.глас-
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ник општине Добој“, број: 1/06) организује и 
проведе јавну расправу, сумира приједлоге и 
сугестије изнесене на јавној расправи и при-
преми приједлог Одлуке о рекламирању на те-
риторији Града Добој.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-270/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. и 82. став 2. За-
кона о локалној самоуправи („Службени глас-
ник 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 3/22) 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 11.10.2022. 
године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Из-
вјештај о извршењу буџета за период 01.01. – 
30.06.2022. године.

(2) Саставни дио закључка чини Извјештај о 
извршењу буџета за период 01.01. – 30.06.2022. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-271/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 82. став 2 Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник Републи-
ке Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21) а у вези 
са чланом 21. став 3. Закона о ревизији јавног 
сектора Републике Српске („Службени глас-
ник Републике Српске“ број: 98/05 и 20/14), 
чланом 76. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број: 1/17 и 3/22“) и чла-
ном 128. став 1 Пословника о раду Скупштине 
Града Добој („Службени гласник Града Добој“ 
број 1/17), Скупштина Града Добој је, на сјед-
ници одржаној дана 11.10.2022. године, до-
нијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја План за 
отклањање недостатака по проведеној финан-
сијској ревизији Града Добоја за период 01.01.-
31.12.2021.године

(2) Саставни дио овог Закључка чини План 
из тачке 1.

(3) Овај Закључак, због важности благовре-
меног поступања по налазима Главне службе 
за ревизију јавног сектора Републике Српске, 
односно поступања у року утврђеном чланом 
21. став 3. Закона о ревизији јавног сектора Ре-
публике Српске,  ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављен у „Службеном гласнику 
Града Добој“.

(4) Овај Закључак и сви његови саставни 
дијелови, заједно са извјештајем Главне Служ-
бе за ревизију јавног сектора број број:РВ 060-
22 од 12.08.2022. године, доставиће се:

- Министарству финансија Републике Срп-
ске

- Радном тијелу за ревизију формираном при 
Народној Скупштини Републике Српске
(5) Овај Закључак и сви његови саставни 

дијелови, доставиће се:
- Главној Служби за ревизију јавног сектора 

Републике Српске
- свим носиоцима активности из Плана за 

отклањање недостатака по проведеној фи-
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нансијској ревизији Града Добоја за период 
01.01.-31.12.2021.године

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-272/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. и 82. став 2. За-
кона о локалној самоуправи („Службени глас-
ник 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 3/22) 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 11.10.2022. 
године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Инфор-
мацију о утрошку електричне енергије за јавну 
расвјету јануар – јун 2022. године.

(2) Саставни дио закључка чини Информа-
ција о утрошку електричне енергије за јавну 
расвјету јануар – јун 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-273/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. и 82. став 2. За-
кона о локалној самоуправи („Службени глас-
ник 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 3/22) 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 11.10.2022. 
године, донијела је

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

мацију о упису ученика у први разред основне 
школе за школску 2022/23. годину.

(2) Саставни дио закључка чини Информа-
ција о упису ученика у први разред основне 
школе за школску 2022/23. годину.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-274/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. став 2. и 82. став 2. За-
кона о локалној самоуправи („Службени глас-
ник 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 3/22) 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 11.10.2022. 
године, донијела је

З А К Љ У Ч A K

(1) Скупштина Града Добој усваја Инфор-
мацију о визији развоја мјесних заједница у 
Граду Добоју.

(2) Саставни дио закључка чини Информа-
ција о визији развоја мјесних заједница у Гра-
ду Добоју.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-275/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

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

моуправи („Службени гласник Републике Срп-
ске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. а у 
вези са чланом 55. и чланом 56. Закона о служ-
беницима и намјештеницима у органима једи-
нице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) члана 35. став 
2. тачка 21. Статута Града Добој („Службени 
гласник Града Добој“ број: 1/17 и 3/22) и чла-
на 128. Пословника о раду Скупштине Града 
Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 
1/17), Скупштина Града Добој је, на сједници 
одржаној 11.10.2022. године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности 

начелника Одјељења за просторно 
уређење Града Добој

(1) Синиша Лукић, разрјешава се са мјес-
та вршиоца дужности начелника Одјељења 
за просторно уређење Града Добој, због ис-
тека времена на које је именована, са даном 
11.10.2022. године.

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

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

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 50. а у вези са чланом 
55. и чланом 56.  Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локал-
не самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21) и  члана 
49. Пословника о раду Скупштине Града До-
бој („Службени гласник Града Добој“, број: 
1/17), Скупштина Града Добој одлучила је 
као у диспозитиву. Синиша Лукић, разрјеша-
ва се са мјеста вршиоца дужности начелника 
Одјељења за просторно уређење Града Добој, 
због истека времена на које је именована, са 
даном 11.10.2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-276/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 35. 
став 2. тачка 33. Статута Града Добој (“Служ-
бени гласник Града Добој 1/17 и 3/22)  и чла-
на 128. Пословника Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
11.10.2022. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу привременог члана 

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

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

- Душко Петковић, привремени члан
(2) Права и обавезе Управног одбора ре-

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-277/22 
Добој, 11. 10. 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 35. 
став 2. тачка 33. Статута Града Добој (“Служ-
бени гласник Града Добој 1/17 и 3/22)  и чла-
на 128. Пословника Скупштине Града Добој 
(„Службени гласник Града Добој“, број 1/17), 
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној 
28.04.2022. године, донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању привременог члана 

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

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

- Марко Мишић, привремени члан

(2) Права и обавезе Управног одбора ре-
гулисана су Законом о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07 и 109/12) и Статутом Установе.

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈА

Број:01-013-278/22 
Добој, 11. 10. 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА 

доц. др Севлид Хуртић с.р.
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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

На основу члана 18. став (1), члана 90. За-
кона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ бр. 39/14),  Правилника о поступку ди-
ректног споразума („Службени гласник БиХ“ 
бр. 90/14), Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник Града Добој“ 
бр. 2/15), а  поступајући по Захтјеву Одјељења 
за изградњу, обнову и развој Градске управе 
Добој бр. 10/91-3-41/22  од 25.7.2022.  градо-
начелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 

– „Извођење радова на санацији 
клизишта у МЗ Свјетлича“,      путем 

директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке – „Извођење радова на санацији 
клизишта у МЗ Свјетлича“ путем поступка ди-
ректног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 1.440,00 КМ (словима: 
хиљаду четиристо четрдесет конвертибилних 
марака) без ПДВ-а.

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су од стране Министарства за рад социјал-
ну политику и повратак Тузланског кантона на 
основу Одлуке о одобравању средстава за Град 
Добој бр.09/1-11-012046/21 од 10.11.2021. са 
износом од 19.979,51 КМ. Преостали иснос се 
финансира из буџета Града.

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев 
Oдјељења за изградњу, обнову и развој Градске 
управе Добој бр. 10/91-3-41/22  од 25.7.2022. , 
Предмјер радова 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.
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На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06-404-1-293/22.  
Добој, 3. 8. 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 
стамбено-комуналне послове Градске управе 
Добој бр. 07-037-21-560/22 од 26.7.2022.  гра-
доначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Набавка и уградња опреме за 
спортско и дјечје иралиште на 

углу улица Југ Богдана и Цељске у 
Добоју“, путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Набавка и уградња опреме за спортско 
и дјечје оиралиште на углу улица Југ Богдана 
и Цељске у Добоју“ путем отвореног поступка 
јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 66.610,00 КМ (словима: 
шездесет шест хиљада шесто десет 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 стамбено-комуналне послове Градске упра-
ве Добој бр. 07-37-21-560/22 од 26.7.2022.  и 
Спецификација робе.

Члан 7.

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

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

руководио се чињеницом да су за предметну 
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: 06-404-1-294/22.  
Добој, 1. 8. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 18. став (1), члана 90. За-
кона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ бр. 39/14),  Правилника о поступку ди-
ректног споразума („Службени гласник БиХ“ 
бр. 90/14), Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник Града Добој“ 
бр. 2/15), а  поступајући по Захтјеву Одјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој 
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бр. 05-294/22 од 28.7.2022.  градоначелник, до-
носи

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 

услуга – „Изтада Елабората 
укрштања новопројектоване 

раскрснице са постојећим 
далеководом на локацији укрштања 

магистралних путева М17 (Добој.
Сарајево) и М4 (Добој-Тузла)“, путем 

директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке услуга – „Изтада Елабората укрштања 
новопројектоване раскрснице са постојећим 
далеководом на локацији укрштања магис-
тралних путева М17 (Добој.Сарајево) и М4 
(Добој-Тузла)“, путем поступка директног 
споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 4.000,00 КМ (слови-
ма: четирихиљадеконвертибилнихмарака) без 
ПДВ-а.

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

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој 
бр. 05-294/22 од 28.7.2022.

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 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: 06-404-1-298/22.  
Добој, 2. 8. 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. 
05-293/22 од 28.7.2022.  градоначелник, доно-
си

ОДЛУКУ 
о покретању поступка 

набавке  – „Извођење радова на 
инфраструктурном опремању до 

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

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

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

набавке

Члан 1.

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

Члан 2.

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

- ЛОТ 1 – 59.688,00 КМ (словима: педест 
девет хиљада шесто осамдесет осам конверти-
билних марака).

- ЛОТ 2 – 29.084,00 КМ (словима: дваде-
сет девет хиљада осамдесет четири конверти-
билне марке).

- ЛОТ 3 – 65.807,00 КМ (словима: шезде-
сет пет хиљада осамсто седам конвертибилних 
марака).

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

Члан 3.

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

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев 
Одјељења за просторно уређење Градске упра-
ве Добој бр. 05-293/22 од 28.7.2022,  Предмјер 
и предрачун радова.

Члан 7.

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

О б р а з л о ж е њ е

При доношењу Одлуке Уговорни орган  по-
себно  се руководио чињеницом  да je предло-
жена набавка планирана, да су за предложену 
набавку обезбијеђена средства  у буџету Града, 
да је реално процијењена вриједност набавке 
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: 06-404-1-300/22.  
Добој, 3. 8. 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. 
05-292/22 од 28.7.2022.  градоначелник, доно-
си

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

грађевинске парцеле означене као 
к.ч.бр. 6731/1 (нови премјер) КО 

Добој за СПО „Аника“ - ламела 2 и 
ламела 3 (водовод и канализација и 
електро радови)“, путем отвореног 

поступка јавне набавке

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на уређењу до грађе-
винске парцеле означене као к.ч.бр. 6731/1 
(нови премјер) КО Добој за СПО „Аника“ - ла-
мела 2 и ламела 3, (водовод и канализација и 



Страна  44 Број 7С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
електро радови)“, путем отвореног поступка 
јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи:179.230,00 КМ (словима: 
сто седамдесет девет хиљада двјестo тридесет 
конвертибилних марака).

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

Члан 3.

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

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев 
Одјељења за просторно уређење Градске упра-
ве Добој бр. 05-292/22 од 28.7.2022,  Предмјер 
и предрачун радова.

Члан 7.

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

О б р а з л о ж е њ е

При доношењу Одлуке Уговорни орган  по-
себно  се руководио чињеницом  да je предло-
жена набавка планирана, да су за предложену 
набавку обезбијеђена средства  у буџету Града, 
да је реално процијењена вриједност набавке 
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: 06-404-1-301/22.  
Добој, 3. 8. 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. 
05-295/22 од 29.7.2022.  градоначелник, доно-
си

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

грађевинске парцеле означене као 
к.ч.бр. 3320 (нови премјер) КО Добој 
(водовод и канализација и санација 
и доградња БТС 10/0,4kV „Сунчана 
падина и електро радови)“, путем 
отвореног поступка јавне набавке

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на уређењу до грађе-
винске парцеле означене као к.ч.бр. 3320 (нови 
премјер) КО Добој 

Водовод и канализација (ЛОТ 1); Санација 
и доградња БТС 10/0,4kV „Сунчана падина и 
електро радови (ЛОТ 2)“, путем отвореног по-
ступка јавне набавке.

Члан 2.

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

ЛОТ 1 – 20.669,00 КМ (словима: двадесет 
хиљада шесто шездесет девет конвертибилних 
марака).

ЛОТ 2 – 93.324,00 КМ (словима: деведесет 
три хиљаде тристo двадесет четири конверти-
билне марке).



Број 7 Страна  45С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
Средства за предметну набавку обезбијеђе-

на су у буџету Града за 2022. и теретиће буџет-
ску позицију 511 100.

Члан 3.

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

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

  Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев 
Одјељења за просторно уређење Градске упра-
ве Добој бр. 05-295/22 од 28.7.2022,  Предмјер 
и предрачун радова.

Члан 7.

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

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

себно  се руководио чињеницом  да je предло-
жена набавка планирана, да су за предложену 
набавку обезбијеђена средства  у буџету Града, 
да је реално процијењена вриједност набавке 
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: 06-404-1-302/22.  
Добој, 3. 8. 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 стамбено-комуналне послове 
Градске управе Добој број 07-37-25-571/22 од 
01.8.2022. градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне 

набавке – „Извођење радова на 
одржавању градских саобраћајница 
и асфалтирање кратких дионица на 

постојећим саобраћајницама“, путем 
конкурентског захтјева

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на одржавању град-
ских саобраћајница и асфалтирање кратких 
дионица на постојећим саобраћајницама“ пу-
тем конкурентског захтјева.

Члан 2.

Укупна процијењена вриједност набавке 
без урачунатог ПДВ-а износи 79.920,00 КМ 
(седамдесет девет хиљада деветсто двадесет 
конвертибилних марака).

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

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.            
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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 упра-
ве Добој број 07-37-25-571/22 од 01.8.2022. и 
Предмјер и предрачун радова за одржавање 
градских саобраћајница и асфалтирање крат-
ких дионица на постојећим саобраћајницама.

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: 06-404-1-303/22.  
Добој, 3. 8. 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 
стратешко планирање, европске интеграције и 
локални економски развој Градске управе До-
бој бр. 12-69-88/22 од 03.8.2022.  градоначел-
ник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  
– „Извођење радова у 2 Мјеснe 

заједницe града Добоја – Пројекат 
„Јачање улоге МЗ у БиХ“ – 2 фаза“, 

путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова у 2 Мјеснe заједни-
цe града Добоја – Пројекат „Јачање улоге МЗ у 
БиХ“ – 2 фаза“:

ЛОТ 1: Изградња бунара у МЗ Костајница
ЛОТ 2: Радови у МЗ Кожухе,
- радови на уређењу зграде око стадиона,
- радови на уређењу Ловачког дома,
- радови на покривању трибина на стадиону,
ЛОТ 3: Санација канцеларија Друштвеног 

центра у Пасажу у Добоју, путем отвореног 
поступка јавне набавке.

Члан 2.

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

- ЛОТ 1 - 30.750,00 КМ (словима: тридесет 
хиљада седамсто педесет конвертибилних ма-
рака).

- ЛОТ 2 - 39.957,00 КМ (словима: тридесет 
девет хиљада деветсто педесет седам конвер-
тибилних марака).

- ЛОТ 3 - 6.458,00 КМ (словима: шест хиља-
да четиристо педесет осам конвертибилних 
марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су: 

- За ЛОТ 1 – УНДП финансира предметне 
радове у износу од 21.525,00 КМ на ос-
нову Споразума бр. 02-022-1- 1416/22 од 
03.6.2022. потписаног између Града Добоја 
и УНДП. Преостали износ финасира се из 
буџета Града за 2022. и теретиће буџетску 
позицију 511 200.

- За ЛОТ 2 - УНДП финансира предметне 
радове у износу од 21.5560,00 КМ на ос-
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нову Споразума бр. 02-022-1- 1416/22 од 
03.6.2022. потписаног између Града Добоја 
и УНДП. Преостали износ финасира се из 
буџета Града за 2022. и теретиће буџетску 
позицију 511 100.

- За ЛОТ 3 - УНДП финансира предмет-
не радове у износу од 6.458,00 КМ на ос-
нову Споразума бр. 02-022-1- 1416/22 од 
03.6.2022. потписаног између Града Добоја 
и УНДП. Преостали износ финасира се из 
буџета Града за 2022. и теретиће буџетску 
позицију 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 стратешко планирање, европске 
интеграције и локални економски развој Град-
ске управе Добој бр. 12-69-88/22 од 03.8.2022.  
те 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 предмет-
ну набавку обезбијеђена средства од стране 
УНДП-а као и 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: 06-404-1-311/22.  
Добој, 4. 8. 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 
стамбено – комуналне послове Градске управе 
Добој број 07-37-576/22 од 01.8.2022. градона-
челник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке  
- „Редовно одржавање јавне расвјете 

на подручју града Добоја у 2022.“, 
путем отвореног поступка јавне 

набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке  – „Редовно одржавање јавне расвјете на 
подручју града Добоја у 2022.“, путем отворе-
ног поступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи: 34.187,10 КМ (словима: 
тридесет четири хиљаде сто осамдесет седам  
и 10/100 КМ).

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

Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем отворе-
ног поступка, а у складу са Законом о јавним 
набавкама БиХ.                                                                  



Страна  48 Број 7С Л У Ж Б Е Н И  Г Л А С Н И К
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 број 07-37-576/22 од 01.8.2022.

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 
руководио се чињеницом да је предметна на-
бавка планирана, да су за предложену набавку 
обезбијеђена средства у буџету Града,  да  је 
реално процијењена вриједност набавке на тр-
жишту, те  предложена одговарајућа врста по-
ступка јавне набавке.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06-404-1-312/22.  
Добој, 4. 8. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 14. став (1), члана 17. став 
(1), члана 21. тачка ц) и члана 24. тачка а) За-
кона о јавним набавкама („Службени гласник  
БиХ“  бр. 39/14), а поступајући по Захтјеву 
Одјељења за просторно уређење Градске упра-
ве Добој бр. 05-297/22 од 02.8.2022.  градона-
челник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  

– „Извођење додатних и 
непредвиђених радова на изградњи 

канализационог система Баре – I 
фаза“,путем преговарачког поступка 

без објаве обавјештења о набавци

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење додатних и непредвиђених 
радова на изградњи канализационог система 
Баре – I фаза“ путем преговарачког поступка 
поступка без објаве обавјештења о набавци.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 99.156,00 КМ (словима: 
деведесет девет хиљада сто педесет шестк он-
вертибилних марака).

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

Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем пре-
говарачког поступка  поступка без објаве 
обавјештења о набавци, те ће се поступак про-
вести у складу са Законом о јавним набавкама 
БиХ.

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за просторно уређење Градске управе Добој 
бр. бр. 05-297/22 од 02.8.2022. Извјештај над-
зорног органа од 29.7.2022. и Предмјер и пред-
рачун радова.
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Члан 7.

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

О б р а з л о ж е њ е

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

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06-404-1-327/22.  
Добој, 19. 8. 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. 04/30-1-876/22 од  15.8.2022. 
градоначелник, доноси

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

поступка јавне набавке

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.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи: 1.400.361,00 КМ  (слови-
ма: милион четристо хиљада тристо шездесет 
једна конвертибилна марка).

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. 04/30-1-876/22 од 15.8.2022.  
Предмјер и предрачун радова.

Члан 7.

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

О б р а з л о ж е њ е

При доношењу Одлуке Уговорни орган  по-
себно  се руководио чињеницом  да je пред-
ложена набавка планирана Планом 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-
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ложена одговарајућа врста поступка јавне 
набавке.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06-404-1-329/22.  
Добој, 22. 8. 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 
Oдјељења за просторно уређење Градске упра-
ве Добој број 05-315/22 од 18.8.2022. градона-
челник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне 

набавке – „Извођење електро 
радова на уређењу до грађевинске 

парцеле означене као к.ч. бр. 5566/3 
(нови премјер) КО Добој“, путем 

конкурентског захтјева

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење електро радова на уређењу 
до грађевинске парцеле означене као к.ч. бр. 
5566/3 (нови премјер) КО Добој“ путем конку-
рентског захтјева.

Члан 2.

Укупна процијењена вриједност набавке 
без урачунатог ПДВ-а износи 31.080,00 КМ 
(тридесет једна хиљада осамдесет конверти-
билних марака).

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

Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем 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 Oдјељења 
за просторно уређење Градске управе До-
бој број 05-315/22 од 18.8.2022. 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  по-

себно  се руководио чињеницом да је предмет-
на набавка планирана Измјеном Плана јавних 
набавки у 2022., да су за предложену набав-
ку обезбијеђена 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: 06-404-1-331/22.  
Добој, 22. 8. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 18. став (1), члана 90. За-
кона о јавним набавкама („Службени гласник 
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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 цивилну заштиту Градске управе Добој бр. 
016-81-20-225/22  од 23.8.2022.  градоначел-
ник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 
„Извођење радова на повећању 

издашности бунара на изворишту 
„Луке“, путем директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на повећању издаш-
ности бунара на изворишту „Луке““ путем по-
ступка 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 412 500.

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Oдјељења 
за цивилну заштиту Градске управе Добој бр. 
016-81-20-225/22  од 23.8.2022. , Предмјер ра-
дова 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: 06-404-1-342/22.  
Добој, 29. 8. 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 привреду и 
друштвене дјелатности Градске управе Добој 
број 04/30-1-910/2022 од 23.8.2022. градона-
челник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 

– „Извођење радова на изградњи 
водоводног система Бољанић, ПС 

„Провале“ и потисни цјевовод, ПС 
„Провале“ – резервоар „Провале“, 

путем отвореног поступка јавне 
набавке 

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне 
набавке – „Извођење радова на изградњи во-
доводног система Бољанић, ПС „Провале“ и 
потисни цјевовод, ПС „Провале“ – резерво-
ар „Провале““ путем отвореног поступка на-
бавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 112.821,00 КМ (словима: 
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сто дванаест хиљада осамсто двадесет једна 
конвертибилна марка).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града и теретиће буџетску пози-
цију 412 500, подекономски код 150 009.

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 04/30-1-910/2022 од 
23.8.2022.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  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: 06-404-1-346/22.  
Добој, 30. 8. 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 
стамбено-комуналне послове Градске управе 
Добој бр. 07-037-632/22 од 26.8.2022.  градона-
челник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 
„Набавка и уградња пуњача за 

електрична возила на подручју града 
Добоја“, путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Набавка и уградња пуњача за елек-
трична возила на подручју града Добоја“ пу-
тем отвореног поступка јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 36.750,66 КМ (словима: 
тридесет шест хиљада седамсто педесет кон-
вертибилних марака и 66/100).

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 стамбено-комуналне послове Градске упра-
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ве Добој бр. 07-37-632/22 од 26.8.2022.  и Спе-
цификација 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 

руководио се чињеницом да су за предметну 
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: 06-404-1-355/22.  
Добој, 6. 9. 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. 04/30-1-927/22 од 29.8.2022.  
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Израда новелације/допуне Идејног 
рјешења дугорочног снабдевања 

водом становништва и индустрије 
града Добоја“,путем отвореног 

поступка јавне набавке

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Израда новелације/допуне Идејног 
рјешења дугорочног снабдевања водом ста-

новништва и индустрије града Добоја“ путем 
отвореног поступка јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 90.000,00 КМ (словима: 
деведесет хиљада конвертибилних марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града за 2022. и теретиће буџет-
ску позицију 412 500, подекономски код 150 
009.

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. 04/30-1-927/22 од 29.8.2022, 
Пројектни задатак за новелацију/допуну Идеј-
ног рјешења дугорочног снабдевања водом 
становништва и индустрије града Добоја.

Члан 7.

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

О б р а з л о ж е њ е

При доношењу Одлуке Уговорни орган  по-
себно  се руководио чињеницом  да су за пред-
ложену набавку обезбијеђена средства  у буџе-
ту Града, да је реално процијењена вриједност 
набавке на тржишту, те је предложена одгова-
рајућа врста поступка јавне набавке.
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На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06-404-1-356/22.  
Добој, 6. 9. 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. 04/30-1-958/22 од  06.9.2022. 
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Извођење радова на асфалтирању 
кратких дионица и санација ударних 
рупа и неравнина на коловозу у МЗ 
Трбук-Осојница“, путем отвореног 

поступка јавне набавке

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на асфалтирању 
кратких дионица и санација ударних рупа и 
неравнина на коловозу у МЗ Трбук-Осојница: 
дионица 1. Ђузе l=135m, b=2,60m; дионица 2. 
Вукеље l=310m, b=2,60m; дионица 3. Масло-
варе l=280m, b=2,60m; дионица 4. Гарићи 
l=100m, b=2,60m; 5. Ријечани l=160m, b=2,60m 
путем отвореног поступка јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи: 111.178,00 КМ  (слови-
ма: сто једанаест хиљада сто седамдесет осам 
конвертибилних марака).

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

ску позицију 412 500, подекономски код 150 
008.

Члан 3.

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

Члан 4.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа 
цијена.            

Члан 5.

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

Члан 6.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности Градске 
управе Добој бр. 04/30-1-958/22 од 06.9.2022.  
Предмјер и предрачун радова.

Члан 7.

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

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

себно  се руководио чињеницом  да je пред-
ложена набавка планирана Планом 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: 06-404-1-358/22.  
Добој, 7. 9. 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. 04/30-1-986/22 од  08.9.2022. 
градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 

„Извођење грађевинских радова у 
МЗ Шеварлије, МЗ Поточани, МЗ 
Горњи Придјел, МЗ Макљеновац 
и МЗ Сјенина“, путем отвореног 

поступка јавне набавке

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне на-

бавке – „Извођење грађевинских радова у МЗ 
Шеварлије, МЗ Поточани, МЗ Горњи Придјел, 
МЗ Макљеновац и МЗ Сјенина“ путем отворе-
ног поступка јавне набавке.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачу-

натог  ПДВ-а износи: 111.120,00 КМ  (слови-
ма: сто једанаест хиљада сто двадесет конвер-
тибилних 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. 04/30-1-986/22 од 08.9.2022.  
Предмјер и предрачун радова.

Члан 7.

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

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

себно  се руководио чињеницом  да je пред-
ложена набавка планирана Планом 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: 06-404-1-364/22.  
Добој, 12. 9. 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 
Oдјељења за просторно уређење Градске упра-
ве Добој број 05-332/22 од 06.9.2022. градона-
челник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 

– „Израда стратешке процјене 
утицаја на животну средину 

Урбанистичког плана Града Добој“, 
путем конкурентског захтјева

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Израда стратешке процјене утицаја на 
животну средину Урбанистичког плана Града 
Добој“  путем конкурентског захтјева.
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Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог ПДВ-а износи 45.000,00 КМ (словима: 
четрдесет пет хиљада конвертибилних мара-
ка).

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 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 

Oдјељења за просторно уређење Градске упра-
ве Добој број 05-332/22 од 06.9.2022., те опис 
предметних 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 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: 06-404-1-368/22.  
Добој, 14. 9. 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 Град-
ске управе Добој бр. 04/30-1-1013/2022  од 
14.9.2022.  градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 
„Извођење радова на проширењу 

локалног пута у МЗ Макљеновац“, 
путем директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на проширењу ло-
калног пута у МЗ Макљеновац“, путем по-
ступка директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 5.645,00 КМ (словима: 
пет хиљада шесто четрдесет пет конвертибил-
них марака) без ПДВ-а.

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

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 Град-
ске управе Добој бр. 04/30-1-1013/2022  од 
14.9.2022., 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: 06-404-1-373/22.  
Добој, 15. 9. 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. 
05-345/22 од 15.9.2022.  градоначелник, доно-
си

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 
„Извођење радова на уређењу  до 
грађевинске парцеле означене као 

к.ч.бр. 466/5 (нови премјер) КО Добој 
за „Сара“ д.о.о. Брод – радови на 

водоводу“, путем отвореног поступка 
јавне набавке

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – Извођење радова на уређењу  до грађе-
винске парцеле означене као к.ч.бр. 466/5 

(нови премјер) КО Добој за „Сара“ д.о.о. Брод 
– радови на водоводу“ путем отвореног по-
ступка јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи 10.768,50 КМ (словима: 
десет хиљада седамсто шездесет осам конвер-
тибилних марака и 50/100).

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-
ве Добој бр. 05-345/22 од 15.9.2022,  Предмјер 
и предрачун радова.

Члан 7.

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

О б р а з л о ж е њ е

При доношењу Одлуке Уговорни орган  по-
себно  се руководио чињеницом  да je предло-
жена набавка планирана, да су за предложену 
набавку обезбијеђена средства  у буџету Града, 
да је реално процијењена вриједност набавке 
на тржишту, те је предложена одговарајућа вр-
ста поступка јавне набавке.
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На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 06-404-1-377/22.  
Добој, 19. 9. 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 
стамбено – комуналне послове Градске управе 
Добој број 07-37-25-718/22 од 20.9.2022. гра-
доначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању  поступка јавне набавке  

- „Чишћење улица од снијега и 
леда у Добоју – зимска служба за 

сезону 2022/2023“, путем отвореног 
поступка јавне набавке

Члан 1.

Одобрава  се покретање  поступка јавне на-
бавке  – „Чишћење улица од снијега и леда у  
Добоју – зимска служба за сезону 2022/2023“, 
путем отвореног поступка набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи: 170.000,00 КМ (словима: 
сто седамдесет хиљада конвертибилних мара-
ка).

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

Члан 3.

Јавна набавка провести ће се путем отворе-
ног поступка, а 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 стамбено – комуналне послове Градске уп-
раве Добој број 07-37-25-718/22 од 20.9.2022.

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 
руководио се чињеницом да је предметна на-
бавка планирана у 2022., да су за предложену 
набавку обезбијеђена средства у буџету Града,  
да  је реално процијењена вриједност набавке 
на тржишту, те  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: 06-404-1-383/22.  
Добој, 26. 9. 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 стратешко планирање, европске интеграције 
и локални економски развој Градске управе 
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Добој бр. 12-69-91/22  од 02.9.2022.  градона-
челник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке – 
„Консултантске услуге за израду 

стратешког документа  - „Стратегија 
развоја града Добоја од 2023. до 

2029.“, путем директног споразума

 Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Консултантске услуге за израду стра-
тешког документа  - „Стратегија развоја града 
Добоја од 2023. до 2029.““,  путем поступка 
директног споразума.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без ура-
чунатог ПДВ-а износи 5.800,00 КМ (словима: 
пет хиљада осамсто конвертибилних марака) 
без ПДВ-а.

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добој у 2022. и теретиће 
буџетску позицију 412 700.

Члан 3.

Јавна набавка  спровести ће се путем ди-
ректног споразума.

Члан 4.

Саставни дио ове одлуке је Захтјев 
Oдјељења за стратешко планирање, европске 
интеграције и локални економски развој Град-
ске управе Добој бр. 12-69-91/22  од 02.9.2022., 
те Пројектни задатак.

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: 06-404-1-386/22.  
Добој, 26. 9. 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 
стратешко планирање, европске интеграције и 
локални економски развој Градске управе До-
бој бр. 12-69-101/22 од 28.9.2022.  градоначел-
ник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке  – 
„Извођење радова на изградњи 

бунара у МЗ Костајница у оквиру  
Пројекта „Јачање улоге МЗ у БиХ“ – 

2 фаза“, путем отвореног поступка

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Извођење радова на изградњи бунара 
у МЗ Костајница у оквиру  Пројекта „Јачање 
улоге МЗ у БиХ“ – 2 фаза““ путем отвореног 
поступка јавне набавке.

Члан 2.

Процијењена вриједност набавке без урачу-
натог  ПДВ-а износи:  30.750,00 КМ (словима: 
тридесет хиљада седамсто педесет конверти-
билних марака).

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су од стране УНДП-а у износу од 21.525,00 
КМ на основу Споразума бр. 02-022-1- 1416/22 
од 03.6.2022. потписаног између Града Добоја 
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и УНДП. Преостали износ финасира се из 
буџета Града за 2022. и теретиће буџетску по-
зицију 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 стратешко планирање, европске 
интеграције и локални економски развој Град-
ске управе Добој бр. 12-69-101/22 од 28.9.2022.  
те 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 предмет-
ну набавку обезбијеђена средства од стране 
УНДП-а, као и 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: 06-404-1-393/22.  
Добој, 30. 9. 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 Град-
ске управе Добој бр. 04/30-1-1063/2022  од 
21.9.2022.  градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 
– „Израда Пројекта детаљних 

хидрогеолошких истраживања на 
локацији МЗ Подновље за потребе 
јавног водоснабдијевања пијаћом 

водом“, путем директног споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Израда Пројекта детаљних хидроге-
олошких истраживања на локацији МЗ Под-
новље за потребе јавног водоснабдијевања 
пијаћом водом“, 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 у 2022. и теретиће 
буџетску позицију 412 500, подекономски код 
150 009.

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 Град-
ске управе Добој бр. 04/30-1-1063/2022  од 
21.9.2022., те Пројектни задатак.
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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: 06-404-1-395/22.  
Добој, 3. 10. 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 Град-
ске управе Добој бр. 04/30-1-1064/2022  од 
21.9.2022.  градоначелник, доноси

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке 
– „Израда Пројекта детаљних 

хидрогеолошких истраживања на 
локацији МЗ Осјечани – МЗ Кожухе 
за потребе јавног водоснабдијевања 

пијаћом водом“, путем директног 
споразума

Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне на-
бавке – „Израда Пројекта детаљних хидрогео-

лошких истраживања на локацији МЗ Осјечани 
– МЗ Кожухе за потребе јавног водоснабдије-
вања пијаћом водом“, путем поступка директ-
ног споразума.

Члан 2.

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

Средства за предметну набавку обезбијеђе-
на су у буџету Града Добој у 2022. и теретиће 
буџетску позицију 412 500, подекономски код 
150 009.

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 Град-
ске управе Добој бр. 04/30-1-1064/2022  од 
21.9.2022., те Пројектни задатак.

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: 06-404-1-396/22.  
Добој, 3. 10. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.
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На основу члана 59. и члана 82.Закона о 

локалнoј самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 60. Статута Града Добој ( „Службени 
гласник Града Добој“ број: 1/17), градоначел-
ник Добоја доноси:

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању комисије за 

утврђивање стања клизишта на 
територији Града Добој

Члан 1.

Именује се комисија за утвђивање стања 
клизишта на територији Града Добој у саставу:
1. Никола Јеринић, дипл.инж.грађевине,  

предсједник
2. Радо Ђурђевић,  дипл.инж.архитектуре, 

члан  
3. Рифет Јунузовић, дипл.инж.геологоије, 

члан

Члан 2.

Задатак комисије из члана 1. овог Рјешења 
је да обиђе сва пријављена клизишта на тери-
торији Града Добој , записнички евидентира 
стање клизишта, објеката и друге имовине на 
лицу мјеста и да предложи мјере и методе са-
нирања.

Комисија је дужна да за градоначелника 
сачини информацију о стању клизишта, при-
оритетима за санацију и приједлогом мјера и 
метода за њихово санирање.

Члан 3.

Овим Рјешењем ставља се ван снаге Рје-
шење о именовању комисије за утврђивање 
клизишта на територији Града Добој број: 02-
022-936/19 од 17.05.2019. године.

Члан 4.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доно-
шења и биће објављено у „Службеном гласни-
ку Града Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1880/22.  
Добој, 9. 9. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 47. Закона о уређењу прос-
тора и грађењу (‘’Сл.гл. Републике Српске’’ бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Ре-
публике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 77. 
Статута Града Добој (‘’Сл.гл. Града Добој’’, бр. 
1/17) и тачке 10. Одлуке о приступању измјени 
дијела регулационог плана „Средњошколски 
центар-Усора“ Добој (локација Трудбеник), 
(“Сл.гл. Града Добој” бр.3/22 ), на приједлог  
Одјељења за просторно уређење Градске уп-
раве Града Добој, градоначелник Града Добој,  
доноси 

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

дијела  Регулационог плана 
„Средњошколски центар-Усора“  

Добој (локација Трудбеник)

(1) Утврђује се Приједлог измјене дијела 
Регулационог плана „Средњошколски цен-
тар-Усора“  Добој (локација Трудбеник) (у 
даљем тексту: Приједлог).

(2) Након излагања Нацрта плана на јавном 
увиду одржана је јавна расправа коју је орга-
низовао носилац припреме Плана (Одјељење 
за просторно уређење Добој) на којој је раз-
матран Нацрт предметног планског акта и 
примједбе и мишљења позваних представника 
инфраструктурних организација.

(3) Носилац израде Плана размотрио је 
примједбе и приједлоге исказане на јав-
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ном увиду и на јавној расправи, те доставио 
Приједлог Плана носиоцу припреме ради ут-
врђивања Приједлога.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-1906/22.  
Добој, 13. 9. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.

На основу члана 59. став 1. алинеја 8. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске” број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
Уредбе о категоријама, звањима и условима за 
обављање послова службеника у јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“ 
број 10/17) и Уредбе о начелима унутрашње 
оганизације и систематизације радних мјес-
та  у органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС”, број:10/17) и чла-
на 60 став 1. алинеја 8. Статута града Добој 
(„Службени гласник града Добој” број: 1/17), 
градоначелник Града Добој, доноси

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
о измјени и допуни  Правилника  

о  унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста 

Градске управе Града Добој

Члан 1.

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста Градске уп-
раве Града Добој („Службени гласник Града 
Добој“, број: 4/17, 7 /18,  1/19,  4/19,  5/19,  6/19 
и 9/19, 11/19, 12/19, 3/20 и 4/20, 5/20, 5/21 и 
6/21, 7/21, 10/21, 4/22, 6/22) у даљем тексту: 
Правилник, извршене су измјене и допуне  и 
то у Поглављу II распоред послова и задата-
ка-систематизација на следећи начин:

У члану 50 . Правилника - тачке 1. Одјељења 
за општу управу града Добој, мјења се тачка 
1.2.15. Послови  провјере  и уношења података 
у матичне књиге тако да гласи: „1.2.15. само-
стални стручни сарадник за послове грађан-
ских стања, провјере и уношења података у 
матичне књиге

Опис послова радног мјеста:
- припрема рјешења у вези са промјеном 

личног имена, накнадног уписа у матич-
не књиге, исправком података у матичним 
књигама, као и рјешења о склапању брака 
путем  пуномоћника,

- врши све послове провјере података из ма-
тичне књиге

- припрема и доставља извјештаје, списко-
ве и обавјештења надлежним органима и 
установама, као и статистичке податке о 
промјенама,

- припрема извјештаје и информације о свом 
раду,

- врши обраду података и уноси податке у 
електронску базу

- помаже у раду осталим матичарима и у 
случају одсутности или 

- спријечености, исте замјењује у свим 
пословима матичара,

- припрема и доставља све податке одређене 
законом и другим  

- прописима везане за бирачке спискове,
- припрема извјештаје, анализе  и информа-

ције  везане за  
- спровођење прописа у дјелокругу уноса 

података у електронску базу 
- обавља и друге послове које му повјери 

шеф Одсјека и  начелник из дјелокруга 
- свог рада,
- за свој рад одговоран је шефу Одсјека и 

начелнику Одјељења

Категорија службеника:
пета категорија

Службено звање:    
Самостални стручни сарадник-трећег звање

Сложеност:
 - сложени послови којима се значајно утиче 
на остваривање циљева из дјелокруга рада 
Одсјека
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Самосталност у раду:

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

Одговорност:
 - одговоран је за послове и одлуке којима се 
битно утиче на остваривање циљева рада 
Одсјека, 

 - одговоран је за економичност и ефикасност 
извршавања послова у Одсјеку,

 - одговоран је за тачност података и инфор-
мација и за стручну заснованост и реалност 
датих процјена и приједлога, као и за струч-
но и благовремено извршење задатака ут-
врђених програмом рада и другим актима,

 - одговоран је за исправност и одржавање 
средстава рада,

 - за свој рад одговоран је шефу Одсјека и 
начелнику Одјељења

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

Посебни услови за обављање: 
 - Висока стручна спрема, четверогодишњи 
студиј, VII/1 степен стручне спреме или 
завршен први циклус са најмање остваре-
них  240 ЕЦСТ бодова, правног, економског 
или другог друштвеног смјера, најмање 1 
(једна) година радног искуства на истим 
или сличним пословима и задацима и 
положен стручни испит за рад у државним 
органима управе или лице које је у другима 
органима и  организацијама радило, а нема 
положен стручни испит ,може се примити 
на рад ако се обавеже да положи стручни 
испит у року од шест мјесеци од дана 
запослења, положен посебан стручни испит 
за матичара, познавање рада на рачунару.

Начин попуне: 
 - Објављивањем јавног конкурса

Број извршилаца:  
 - два (2)“

Члан 2.

У члану 62. Стручна служба Скупшти-
не Града у тачки 12.3. стручни савјетник за 
скупштинске послове мјења се број извршила-
ца тако да умјесто ријечи „два (2)“ замјењују 
ријечима „три (3)“.

Члан 3.

У члану 64. Кабинет Градоначелника у тач-
ки 15.1.17. савјетник за унапређење пољоприв-
редног и руралног развоја, мјењају се посебни  
услови радног мјеста тако да гласе: 

„Висока стручна спрема, VII/1 степен стру-
чне спреме или завршен први циклус са нај-
мање остварених 180 или 240 ЕЦСТ бодова, 
завршен факултет пољопривредног смјера или 
факултет друштвеног, техничког, природног 
смјера или смјера сигурности, најмање једна 
година радног искуства у траженом степену 
образовања, познавање рада на рачунару.“

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ДОБОЈ

Број: 02-022-2267/22.  
Добој, 10. 10. 2022. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Борис Јеринић, с.р.
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ОГЛАСИ

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-20/22 
од 15.07.2022. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 681/7 упис осни-
вања Промјене лица овлашћених за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у улици 
Кнеза Милоша број: 28 - 30 у Добоју са сље-
дећим подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде 
у улици Кнеза Милоша бр. 28 - 30 у Добоју, 
из Регистра се бришу: Тешић Раде и Дамјанић 
Бошко, као нова лица овлаштена за заступање 
Заједнице уписују се: Каленић Дијана, заступа 
заједницу самостално и без ограничења и Ни-
кић Горан, заступа заједницу самостално и без 
ограничења.

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-20/22.  
Добој, 16. 7. 2022. год.

НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Давор Савић, с.р.     

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-21/22 
од 15.07.2022. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 

у регистарском листу број: 680/7 упис осни-
вања Промјене лица овлашћених за заступање 
Заједнице етажних власника зграде у улици 
Видовданска број: 43 у Добоју са сљедећим 
подацима:

Врши се промјена лица овлаштеног за за-
ступање Заједнице етажних власника зграде у 
улици Видовданска бр. 43 у Добоју, из Регис-
тра се бришу: Тодоровић Зоран и Матић Сла-
виша, а као нова лица овлаштена за заступање 
Заједнице уписују се: Трњанац Жељко, заступа 
заједницу самостално и без ограничења и Ђу-
рић – Лазић Бранка, заступа заједницу само-
стално и без ограничења.

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-21/22.  
Добој, 15. 7. 2022. год.

НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Давор Савић, с.р.     

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-11/22 
од 31.08.2022. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених згра-
да, у регистарском листу број: 683/7 упис ос-
нивања Заједнице етажних власника зграде, у 
улици Крњинска број:8-14, Добој са сљедећим 
подацима:
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Назив и сједиште: Заједница етажних влас-

ника зграде у улици Крњинска број:8-14, Добој. 
Оснивачи: три етажна власника. Дјелатност: 
управљање зградом за рачун етажних власни-
ка, иступа у правном промету самостално у 
оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјело-
купном имовином, чланови одговарају супси-
дијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања зграде. Заједницу заступају само-
стално и без ограничења: Божић Драган.   

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-11/22.  
Добој, 31. 8. 2022. год.

НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Давор Савић, с.р.     

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-13/22 
од 30.05.2022. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених згра-
да, у регистарском листу број: 673/7 упис ос-
нивања Заједнице етажних власника зграде, 
у улици Кнеза Милоша број:111 у Добоју са 
сљедећим подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних влас-
ника зграде у улици Кнеза Милоша број:111 у 
Добоју. Оснивачи: двадесетједан етажни влас-
ника. Дјелатност: управљање зградом за рачун 
етажних власника, иступа у правном промету 
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе 
одговара цјелокупном имовином, чланови 
одговарају супсидијарно до висине удјела у 
плаћању трошкова одржавања зграде. Зајед-
ницу заступају самостално и без ограничења: 
Нешковић Горан.   

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-13/22.  
Добој, 30. 5. 2022. год.

НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Давор Савић, с.р.     

Одјељење за стамбено-комуналне послове  
Добој на основу рјешења број 07-372-1-24/22 
од 31.08.2022. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених згра-
да, у регистарском листу број: 684/7 упис ос-
нивања Заједнице етажних власника зграде, у 
улици Карађорђева број:20 Добој са сљедећим 
подацима:

Назив и сједиште: Заједница етажних влас-
ника зграде у улици Карађорђева број:20 До-
бој. Оснивачи: четири етажна власника. Дје-
латност: управљање зградом за рачун етажних 
власника, иступа у правном промету самостал-
но у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином, чланови одговарају 
супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде. Заједницу засту-
пају самостално и без ограничења: Максимо-
вић Јованка.   

ГРАД ДОБОЈ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ
Број: 07-372-1-24/22.  
Добој, 31. 8. 2022. год.

НАЧЕЛНИК 
ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                       

Давор Савић, с.р.     
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Садржај:

АКТИ СКУПШТИНЕ
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Одлука о стављању ван снаге Одлуке 
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Одлука о усвајању Регулационог 
плана „Центар“ Добој  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
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плана „Доњи град“ Добој  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
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Регулационог плана „Центар“ Добој 
– ревизија, блок 10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Одлука о усвајању Измјене 
дијела Регулационог плана 
„Средњошколски центар - Усора“ 
Добој (локација Трудбеник)   .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Одлука о усвајању Измјене дијела 
Регулационог плана „Центар“ Добој 
– ревизија, блок 5  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  8

Одлука о изради Урбанистичког 
плана за насеље Подновље, Град Добој  .  .  . 9

Одлука о именовању Савјета за 
праћење израде Урбанистичког 
плана за насеље Подновље, Град Добој  .  .  .11

Одлука о изради Стратешке 
процјене утицаја на животну 
средину Урбанистичког плана за 
насеље Подновље, Град Добој .   .   .   .   .   .   .   .   .12

Одлука о изради Урбанистичког 
плана за насеље Осјечани, Град Добој   .  .  .13

Одлука о именовању Савјета за 
праћење израде Урбанистичког 
плана за насеље Осјечани, Град Добој .   .   .   .15

Одлука о изради Стратешке 
процјене утицаја на животну 
средину Урбанистичког плана за 
насеље Осјечани, Град Добој  .  .  .  .  .  .  .  .  .15

Одлука о изради Урбанистичког 
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