
Broj 4 Strana  285S L U @ B E N I  G L A S N I K

BROJ 4
DOBOJ,

7. JUN 2011. GODINE

Godi{wa pretplata 100 KM
Cijena jednog primjerka 10 KM

@iro ra~un KM 5620050000157390
NLB Razvojna banka

Vrsta prihoda 729124
Buxetska organizacija 9999999

--- Op{tina Doboj ---

OP[TINE DOBOJ

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
175.
На основу члана 30. став 1. алинеја 18. Стату-

та општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број 5/05. и 3/08) и члана 13. став 1. Одлу-
ке о признањима и наградама („Службени гласник 
општине Добој“,  број 1/02) Скупштина општине 
Добој, на сједници од  31. маја 2011. године,  доноси

О Д Л У К У 
о додјељивању признања и 

награда у 2011. години

Члан 1.

За допринос општем значају у свим областима 
рада и стваралаштва за изузетне заслуге у обла-
сти науке, културе, спорта, те за изузетно хумана 
дјела, додјељује се плакета, амблем и новчана на-
града.

Члан 2.

I  ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ ДОБОЈ, додјељује се:

1. УРОШУ ГОСТИЋУ – НАРОДНОМ ПОСЛА-
НИКУ У СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

- За изузетне заслуге и огроман допринос у 
друштвено - економском развоју општине Добој

2. ОБРЕНУ ПЕТРОВИЋУ – НАЧЕЛНИКУ 
ОПШТИНЕ ДОБОЈ И ПРЕДСЈЕДНИКУ ОРГАНИ-
ЗАЦИОНОГ ОДБОРА МЕЂУНАРОДНОГ РУКО-
МЕТНОГ ТВ ТУРНИРА ШАМПИОНА

-  За  вишегодишње веома успјешно организовање 
најстаријег и најпознатијег рукометног турнира у 

Европи и свијету, под називом “Међународни ру-
кометни ТВ турнир шампиона Добој” 

II  АМБЛЕМ ОПШТИНЕ ДОБОЈ, додјељује се:

1. ЈОВИЦИ ДР БРКИЋУ, ИЗ ДОБОЈА

- За  изузетан допринос у области унапређења 
здравствене заштите и услуга на подручју општи-
не Добој.

2. МИШИ БЛАГОЈЕВИЋУ, ИЗ ДОБОЈА – МЕ-
ДИЦИНСКОМ ТЕХНИЧАРУ ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА 
ДОБОЈ

- За изузетно хумано дјело и испољену хра-
брост коју је истакао дана 23.03.2011. године 
скоком у ријеку Босну, како би спасио живот 
деветнаестогодишњој дјевојци, која је покушала 
себи одузети живот скоком у ријеку Босну.

III НОВЧАНА НАГРАДА  у  износу од по  
3.000,00  КМ , додјељује се:

1. ОПШТИНСКОМ ОДБОРУ ЦРВЕНОГ 
КРСТА ДОБОЈ

- За вишегодишњи успјешан рад на здравстве-
но – социјалној заштити грађана кроз разне видове 
активности

2. ДОБОЈСКОМ ДУВАЧКОМ ОРКЕСТРУ

- За дугогодишњи рад, успјешно дјеловање и 
очување богате културне традиције, који ове годи-
не обиљежава јубилеј 90 година постојања и рада.
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Члан  3.

Уручење признања и награда из члана 2. ове Од-
луке извршиће се на Свечаној академији, која ће се 
одржати поводом Дана општине Добој  -  28. јуна 
2011. године.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-234/11.        ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 31.05.2011.г.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл.ек, с. р.

176.
На основу члана 15. Закона о грађевинском 

земљишту Републике Српске („ Службени глас-
ник Републике Српске“: 112/06), члана 30. Стату-
та општине Добој („ Службени гласник општине 
Добој“, број 5/05 и 3/08, члана 4. Правилника о по-
ступку јавног надметања за продају грађевинског 
земљишта у државној својини („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 14/07), члана 129. Послов-
ника Скупштине општине Добој („Службени глас-
ник општине Добој“, број 10/05 и 9/08), Процјене 
вриједности земљишта Пореске управе – Подруч-
на јединица Добој, Скупштина општине Добој, на 
сједници одржаној   31.05.2011.  године, донијела је 

О Д Л У К У 
о начину и условима јавне продаје 

неизграђеног градског грађевинског 
земљишта у државној својини

I

Под условом и на начин регулисан овом одлуком 
провешће се лицитацијом продаја неизграђеног 
градског грађевинског земљишта у државној 
својини означено као  к.ч. 6688 дио, к.ч. 6689/1 дио 
и  к.ч. број 6691 дио  укупне површине 850 м2 у КО 
Добој. 

II

Почетна цијена земљишта из члана I. ове одлуке 
износи 40,50 КМ/м2.

III

За учешће у поступку лицитације учесник је 
дужан уплатити износ 10% од продаје продајне 
цијене на жиро рачун продавца број: 562-005-0000-
1573-90, врста прихода: 7222412 накнада за изли-
цитирано земљиште. 

IV

Продајну цијену наведеног земљишта, учес-
ник лицитације са којима ће се закључити уго-
вор, обавезан је уплатити у року од 10 дана на-
кон закљученог поступка лицитације а предаја 
земљишта у посјед купцу извршиће се у року од 8 
дана након уплате купопродајне цијене о чему ће 
се сачинити записник о примопредаји.

V

Поступак лицитације градског грађевинског 
земљишта спровешће Комисија за лицитације коју 
је именовао овај орган. 

VI

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

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

 Број: 01-013-225 /11                  ПРЕДСЕДНИК
 Датум: 31.05.2011.г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

177.
На основу члана 15. и 16. Закона о грађевинском 

земљишту РС („Службени гласник РС“ број :број 
112/06 ),члан 4. Правилника о поступку продаје не-
посредном погодбом неизграђеног грађевинског 
земљишта у државној својини („Службени гласник 
РС“ број 14/07 ), члан 30. Статута општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој” број 5/05 и 
3/08 ), процјене Пореске управе-Подручни центар 
Добој и члана 129. Пословника Скупштине оп-
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штине Добој („Службени гласник општине Добој 
„број 10/05 и 9/08) Скупштина општине Добој, на 
сједници одражаној дана  31. маја 2011. године, до-
носи :

О Д Л У К У  
о начину и условима продаје 

непосредном погодбом 
неизграђеног грађевинског  

земљишта у државној својини

Члан 1.

Под условима и на начин регулисан овом одлу-
ком провешће се поступак продаје непосредном по-
годбом „Енерготехника“Д.О.О. Добој неизграђеног 
грађевинског земљишта у државној својини ради 
комплетирања грађевинске парцеле и то :

К.ч. број 7262/3 ПЛ број 3694 а што по старом 
операту одговара  к.ч. број 308/77 з.к. ул. 236 КО 
Добој површине 29 м2,  к.ч. број 7262/4  ПЛ број 36 
94 што по старом операту одговара к.ч. број 308/46  
з.к.ул. 236 КО Добој површине 24 м2 и  к.ч. број  
595/8  з.к. ул. 83 КО Добој  површине 20 м2 а што 
укупно износи 73 м2 по цијени од  40,50 км/м2 а 
што износи 2.956,50 КМ. 

Члан 2.

Учесник у поступку продаје са којима ће се 
закључити купопродајни уговор дужан је уплати-
ти куповну цијену на жиро рачун продавца број: 
562-005-0000-1573-90 , врста прихода: 722412 

Члан 3.

Продано земљиште предаће се у посјед купцу 
у року од 7 дана након закључења купопродајног 
уговора.

Члан 4. 

Овлашћује се начелник општине Добој да у име 
општине Добој закључи уговор из члана 1. ове Од-
луке.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од дана 
објављивања, а биће објављена у Службеном  глас-
нику општине Добој. 

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

 Број: 01-013-232 /11                  ПРЕДСЕДНИК
 Датум: 31.05.2011.г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

178.
На  основу  члана 15. Закона о  грађевинском   

земљишту („Службени гласник Републике  Српске“ 
број 112/06), члана 30. Закона о  локалној самоупра-
ви („Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05, 18/06 и 20/08), члана 30. и 66. Стату-
та општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“ , број 5/05 и 3/08) и члана 130. Пословника 
Скупштине општине Добој  („Службени гласник 
општине Добој“ број 10/05 и 9/08), Скупштина оп-
штине Добој , на сједници одржаној дана  31. маја 
2011.  године, доноси

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке 
о начину и условима јавне 

продаје неизграђеног земљишта 
у државној својини

I

У члану IV  Одлуке о начину и условима јавне 
продаје неизграђеног земљишта у државној својини 
број 01-013-307/10 од 14.09.2010. године („Службени 
гласник општине Добој“ број 5/10), мијења се став 
2. и гласи: “Купац може након закљученог уговора 
и уплате купопродајне цијене извршити укњижбу 
земљишта у књигама грунтовнице и катастра.“ 

У члану IV  Одлуке став 3. брише се. 

II

Члан V   Одлуке  брише се.

III

Остали чланови Одлуке остају непромијењени.
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IV

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

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

 Број: 01-013-235/11                  ПРЕДСЕДНИК
 Датум: 31.05.2011.г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

179.
На основу члана 30. i 43. Закона о уређењу про-

стора и грађењу («Службени гласник Републике 
Српске» број: 55/10), члана 30. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08), те члана 30. Ста-
тута општине Добој («Службени гласник општи-
не Добој» број: 5/05 и 3/08), Скупштина општине 
Добој, на сједници одржаној дана 31. маја 2011.  го-
дине, донијела је                         

О Д Л У К У 
о приступању измјени дијела 
Регулационог плана «Доњи 
град»  Добој,  блок број 10.

I

Приступа се измјени дијела  Регулационог пла-
на  «Доњи град»  Добој, блок број 10. (у даљем тек-
сту: План).

II

Подручје за које се врши измјена дефинисано је 
као блок број 10. у дијелу Плана који се мијења, 
укупне површине око 1,25 ха.

 
Границе обухвата одређене су са сјевера маги-

стралним путем М-17, са истока новом прилазном 
саобраћајницом за тржни центар “Туш“, а са оста-
лих страна трасама планираних саобраћајница.

III

Саставни дио ове одлуке је графички прилог са 
уцртаном границом обухвата измјене Плана.

IV

Период за који се утврђују плански параметри је 
период до 2014. године.

V

Измјеном Плана потребно је планирану 
грађевинску парцелу означену бројем 10.1. као и 
габарит планираног објекта прилагодити стварним 
могућностима.

VI

Рок израде Плана је  шест  мјесеци од избора 
носиоца израде Плана.

VII

Средства за израду Плана обезбједит ће се из 
буџета општине Добој.

VIII

Носилац припреме Плана је Одјељење за про-
сторно уређење.

Носилац израде Плана биће одређен у складу 
са процедуром прописаном Законом о јавним на-
бавкама.

IX

Скупштина општине утврђује нацрт измјене 
Плана, мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на 
јавни увид који траје најмање 30 дана.

О нацрту Плана обавиће се јавна расправа у 
складу са Одлуком Скупштине општине. 

X

На основу резултата јавне расправе и заузетих 
ставова по приспјелим примједбама на нацрт Пла-
на, носилац припреме утврђује приједлог измјене  
Плана и подноси га Скупштини на усвајање и 
доношење.

XI

Сви субјекти планирања дужни су да дају рас-
положиве податке и друге информације неопходне 
за израду Плана.
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XII 

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

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

 Број: 01-013-228/11                  ПРЕДСЕДНИК
 Датум: 31.05.2011.г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                      Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

180.
На основу члана 30. и 43. Закона о уређењу про-

стора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ број 55/10), члана 30. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08) и  члана 30. Ста-
тута Општине Добој („Службени гласник Општи-
не Добој“ број 5/05 и 3 /08), Скупштина општине  
Добој,  на сједници одржаној  дана 31. маја 2011.  
године,  донијела је 

О Д Л У К У  
о приступању измјени  дијела 
Регулационог плана „Центар“ 

Добој – ревизија, дио блока број 2

I

Приступа се измјени дијела Регулационог пла-
на „Центар“ Добој – ревизија, дио блока број 2 ( у 
даљем тексту Плана).

II

Подручје за које се врши измјена дефинисано 
је у плану парцелације Плана који се мијења, као 
парцела број 2.4. у блоку 2, површине око 1,00.ха.

Положајно подручје се налази на углу улица 
Краља Драгутина и Карађорђеве уз Ватрогасни дом.

III

Саставни дио ове одлуке је графички прилог са 
уцртаном границом обухвата измјене Плана.

IV

Плански параметри утврђују се за период до 
2014. године.

V

Измјеном Плана умјесто изградње објекта 
друштвеног стандарда планира се изградња 
објеката за стационaрни саобраћај уз неопходне 
корекције граница грађевинске парцеле број 2.4. 

VI

Рок израде измјене дијела Плана је шест мјесеци 
од избора носиоца израде Плана.

VII

Средства за измјену Плана обезбиједит ће се из 
буџета општине Добој.

VIII

Носилац припреме за измјену Плана је Одјељење 
за просторно уређење. 

IX

Носилац израде измјене Плана одредиће се 
у складу са процедуром прописаном Законом о 
јавним набавкама.

X

Скупштина општине утврђује Нацрт измјене 
Плана, мјесто, вријеме и начин излагања нацрта на 
јавни увид који траје најмање 30 дана. 

XI

На основу резултата јавне расправе и за-
узетих ставова по приспјелим примједбама на 
нацрт измјене Плана, носилац припреме утврђује 
приједлог измјене Плана и доставља га Скупшти-
ни општине на усвајање и доношење.

XII

Сви субјекти планирања  дужни су да предоче – 
дају расположиве податке и друге информације не-
опходне за израду измјене Плана у складу са овом 
одлуком.
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XIII

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

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

 Број: 01-013-229/11                  ПРЕДСЕДНИК
 Датум: 31.05.2011.г.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                     Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

181.
На основу члана 41. и 43. став 3. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 55/10) и члана 30. Стату-
та општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“, број: 5/05), Скупштина општине Добој на 
сједници одржаној 31. маја 2011. године, донијела је                       

О Д Л У К У 
о усвајању  Регулационог 

плана  Стамбено-пословног 
комплекса „Средњошколски 

центар“  Добој -  II  фаза 

I

Усваја се Регулациони план Стамбено-послов-
ног комплекса   „Средњошколски центар“ Добој - 
II фаза. 

II

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и гра-
фичког дијела.

Текстулани дио  Плана садржи:

А. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И 

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
В. ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПРОСТОРА

Г. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Д. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 
ПЛАНА

Е. ОРИЈЕНТАЦИОНИ ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Графички дио  Плана садржи слиједеће карте:

1. ГЕОДЕТСКА 
    ПОДЛОГА - постојеће стање   Р = 1 : 1000

1а. НАМЈЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ 
      ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА   Р = 1 : 1000

1б. БОНИТЕТ ПОСТОЈЕЋЕГ 
      ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА   Р = 1 : 1000

1.в. КАРТА РУШЕЊА    Р = 1 : 1000

2. ИЗВОД ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ 
    ПЛАНА      Р = 1 : 1000

3. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА 
    КАРТА      Р = 1 : 1000

4. ОЦЈЕНА ПРИРОДНИХ 
    И СТВОРЕНИХ УСЛОВА   Р = 1 : 1000

5. ПЛАН ПРОСТОРНЕ 
    ОРГАНИЗАЦИЈЕ    Р = 1 : 1000

6. ПЛАН САОБРАЋАЈА 
    И НИВЕЛАЦИЈЕ     Р = 1 : 1000

7. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ – хидротехника

8. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ – електроенерге-
тика и телекомуникације    Р = 1 : 1000

9. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ 
    – топлифика ција     Р = 1 : 1000

10. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ 
     – синтезна карта     Р = 1 : 1000

11. СИСТЕМ ЗЕЛЕНИХ 
      ПОВРШИНА     Р = 1 : 1000

12. ПЛАН РЕГУЛАЦИОНИХ И 
      ГРАЂЕВИНСКИХ ЛИНИЈА   Р = 1 : 1000

12.а. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ 
         И РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА  Р = 1 : 1000

13. ПЛАН ПАРАЦЕЛАЦИЈЕ 
      –  површине и  бројеви    Р = 1 : 1000
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13.а. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
         – тачке и фронтови    Р = 1 : 1000

III

Елаборат Плана, израђен је у „Планинг“ д.о.о. 
Прњавор, у мају 2011. године, и чини саставни дио 
ове одлуке.

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

IV

План је основ за парцелацију грађевинског 
земљишта.

V

План се излаже на стални јавни увид код оп-
штинског органа управе надлежног за послове 
просторног уређења.

VI

О провођењу ове одлуке стараће се орган из тач-
ке V.

VII

Ступањем на снагу ове одлуке престају да ва-
же раније донесени просторно-плански документи 
проведбеног карактера, у дијелу у којем нису у са-
гласности са  Планом.

VIII

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-227/11            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 31.05.2011.г.          СКУПШТИНЕ ОПШTИНЕ
                                      Здравко Петровић, дипл.ек. с.р.

182.
На основу члана 30. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник Републике Српске број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 20/08), члана 73. и 75. Закона 

о водама („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 50/06), члана 22. Правилника о мјерама за-
штите, начину одређивања и одржавања зона и 
појасева санитарне заштите, подручја на којима се 
налазе изворишта, као и водних објеката и вода, 
намијењених људској употреби („Службени глас-
ник Републике Српске“ број 7/03),и  члана 30. Ста-
тута општине Добој („Службени гласник Општи-
не Добој“, број: 5/05 и 3/08), Скупштина општине 
Добој, на сједници одржаној    31. маја 2011.  године,  
донијела је

О Д Л У К У 
о усвајању радне верзије Елабората 

о мјерама заштите, начину 
одређивања и одржавања зона и 

појасева санитарне заштите подручја 
на којима се налазе изворишта 

као и водних објеката  вода 
намијењених људској употреби

I

Усваја се радна верзија Елабората о мјерама 
заштите, начина одређивања и одржавања зона 
и појасева санитарне заштите подручја на којима 
се налазе изворишта, као и водних објеката и во-
да намијењених људској употреби (у даљем тексту 
Елаборат).

II

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-230/11            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 31.05.2011.г.          СКУПШТИНЕ ОПШTИНЕ
                                      Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

183.
На основу члана 16. и 18.  Закона  о систему 

јавних  служби („Службени гласник Републи-
ке Српске” број 68/07) члана 30. Статута општи-
не Добој („Службени гласник општине Добој“ 
број 5/05 и 3/08 ), члана 10. Одлуке о утврђивању 
критеријума за избор  и именовање  органа у уста-



Strana  292 Broj 4S L U @ B E N I  G L A S N I K

новама чији је оснивач Скупштина општине Добој 
(„Службени гласник општине Добој“ број 6/04) 
члана 129 . Пословника Скупштине општине Добој 
(„Службени гласник  општине Добој“ број 10/05 и 
9/08 ) Скупштина општине Добој је на сједници  
одржаној дана 31.  маја 2011. године донијела :

О Д Л У К У  
о расписивању  јавног конкурса 

за избор директора Агенције 
за мала и средња предузећа

Члан 1.

Доноси се Одлука о расписивању  јавног кон-
курса за избор директора Агенције за мала и 
средња предузећа.

Члан 2.

Јавни конкурс за избор директора Агенције за 
мала и средња предузећа објавиће се у дневном  
листу  „Фокус“  и у Службеном гласнику  Републи-
ке Српске.

Члан 3.

За спровођење  поступка  на основу јавног кон-
курса  за избор  члана  Управног одбора   задужена 
је Комисија  за избор директора  и чланова управ-
них одбора  број  01-013-43/09 од  19.02.2009. годи-
не („Службени гласник општине Добој“ број  2/09 )

Члан 4.

Одлука  ступа на снагу даном доношења и  
биће објављена у “ Службеном гласнику општине 
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-233/11            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 31.05.2011.г.          СКУПШТИНЕ ОПШTИНЕ
                                      Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

184.
На основу члана 13. Закона о грађевинском 

земљишту Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске” број 112/06), члана 30. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Репу-

блике Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 20/08) и 
члана 30. Статута општине Добој („Службени глас-
ник општине Добој“ број 5/05 и 3/08), Скупштина 
општине Добој, на сједници одржаној дана  31. маја 
2011.  године, донијела је             

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке о 

градском грађевинском земљишту

Члан 1.

У Одлуци о градском грађевинском земљишту 
(„Службени гласник општине Добој“ број: 3/09, 
4/09, 5/09 и 4/10) у  члану 34. додаје се став 2. и 
гласи: 

„Накнада трошкова уређења не плаћа се за 
помоћне објекте који служе основном објекту, у 
складу са Одлуком о изградњи помоћних објеката 
(„Службени гласник општине Добој број 1/11)“.

Члан 2.

У члану 35. иза ријечи „трафостанице“, додају  
се ријечи  „објекти (постројења) за производњу 
електричне енергије“.

Члан 3.

У Oпису граница обухвата градског грађеви-
нског земљишта  у VI Зони  иза ријечи   „Остружња 
Горња“ додају се ријечи “осим локације за изградњу 
термоелектране“.

Члан 4.

Остали чланови Одлуке остају непромијењени.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном  доношења 
а  објавит ће се  у „Службеном гласнику општине 
Добој“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-224/11            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 31.05.2011.г.          СКУПШТИНЕ ОПШTИНЕ
                                      Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.
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185.
На основу члана 30. Закона о локалној самоу-

прави („Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05 и 18/06), 
члана 30. и 66. Статута општине Добој („Сл. глас-
ник општине Добој“, број 5/05 и 3/08) и члана 130. 
Пословника Скупштине општине Добој (Сл. глас-
ник општине Добој“, број 10/05 и 9/08), Скупштина 
општине Добој, на сједници одржаној  31. маја 2011. 
године, д о н о с и

О Д Л У К У 
о давању у закуп локација за 
постављање огласних паноа 
Туристичкој организацији 

општине Добој

Члан 1.

Овом одлуком, а у складу са чланом 6. Одлу-
ке о оснивању Туристичке организације општи-
не Добој, број 01-013-371/06 од 17.10.2006 и Од-
луке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању 
Туристичке организације општине Добој, број 
01-013-564/06 од 28.12.2006. године дају се у за-
куп Туристичкој организацији општине Добој 14 
локација у улици Светог Саве ради постављања 
самостојећих огласних паноа по систему „CITУ 
LIGHTS“ на којима ће се обављати оглашавање 
за сопствене и комерцијалне потребе. Укупна 
закупљена површина износи 4,2 m2 (14 х 1,2 m х 
0,25 m).

Члан 2.

За закупљену површину закупац ће плаћати за-
купнину у мјесечном износу од 0,10 КМ по 1 m2.

На горе наведени износ закупнине додаће се по-
рез на додату вриједност као и друге накнаде које 
произилазе по основу коришћења закупљеног про-
стора.

Члан 3.

Прије потписивања уговора о закупу, закупац је 
дужан прибавити локацијске услове за постављање 
уређаја.

Члан 4.

Овлашћује се начелник општине Добој да у 
складу са одредбама ове Одлуке са закупцем пот-

пише Уговор о закупу у којем ће износ закупнине 
бити утврђен у складу са чланом 2. ове Одлуке.

Члан 5.

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

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-226/11            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 31.05.2011.г.          СКУПШТИНЕ ОПШTИНЕ
                                      Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

186.
На основу члана 30. и  66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136. Пословника Скупштине оп-
штине Добој («Службени гласник општине Добој», 
број 10/05 и 9/08),  Скупштина општине Добој, на 
сједници од   31.  маја  2011. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета оп-

штине Добој за период 01.01.2011. – 31.03.2011. го-
дине. 

2. Овај закључак биће објављен у „Службе-
ном гласнику општине Добој“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-236/11            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 31.05.2011.г.          СКУПШТИНЕ ОПШTИНЕ
                                      Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

187.
На основу члана 30. и  66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136.  Пословника Скупштине оп-
штине Добој («Службени гласник општине Добој», 
број 10/05 и 9/08.),  Скупштина општине Добој, на 
сједници од   31.  маја   2011. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о раду Одјељења за 

инспекцијске и послове Комуналне полиције оп-
штине Добој за 2010. годину.
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2. Овај закључак биће објављен у „Службе-
ном гласнику општине Добој“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-239/11            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 31.05.2011.г.          СКУПШТИНЕ ОПШTИНЕ
                                      Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

188.
На основу члана 30. и 66. Статута општине Добој 

(«Службени гласник општине Добој», број 5/05 и 
3/08) и члана 136. Пословника Скупштине општи-
не Добој («Службени гласник општине Добој», 
број 10/05 и 9/08.), Скупштина општине Добој, на 
сједници од   31.  маја   2011. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Извјештај о раду Одјељења за бо-

рачко инвалидску заштиту општине Добој за 2010. 
годину.

2. Овај закључак биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Добој“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-240/11            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 31.05.2011.г.          СКУПШТИНЕ ОПШTИНЕ
                                      Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

189.
На основу члана 30. и 66. Статута општине Добој 

(«Службени гласник општине Добој», број 5/05 и 
3/08) и члана 136.  Пословника Скупштине општи-
не Добој («Службени гласник општине Добој», 
број 10/05 и 9/08.), Скупштина општине Добој, на 
сједници од   31.  маја  2011. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Информација о актуелној проблема-

тици стања привреде на подручју општине Добој са 
освртом на остварене резултате пословања привред-
них субјеката по годишњем обрачуну за 2010. годину.

2. Задужује се Одјељење за привреду и друшт-
вене дјелатности да организује округли сто на тему 
„Проблеми функционисања привредних друштава 
и активности које у вези са тим може предузети оп-
штина Добој“.  

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Добој“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-237/11            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 31.05.2011.г.          СКУПШТИНЕ ОПШTИНЕ
                                      Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

190.
На основу члана 30. и 66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136.  Пословника Скупшти-
не општине Добој («Службени гласник општине 
Добој», број 10/05 и 9/08.), Скупштина општине 
Добој, на сједници од 31. маја 2011. године, доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Информација о упису ученика у 

први разред основне школе за школску 2011. – 2012. 
годину.

2. Задужује се Одјељење за привреду и друштве-
не дјелатности да организује округли сто на тему: 
„Проблематика наталитета и анализа постојећег 
стања и како га превазићи“. 

3. Овај закључак биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Добој“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-238/11            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 31.05.2011.г.          СКУПШТИНЕ ОПШTИНЕ
                                      Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

191.
На основу члана 30. и 66. Статута општине 

Добој («Службени гласник општине Добој», број 
5/05 и 3/08) и члана 136.  Пословника Скупшти-
не општине Добој («Службени гласник општине 
Добој», број 10/05 и 9/08.),  Скупштина општине 
Добој, на сједници од 31.  маја 2011. године,  доноси

З А К Љ У Ч А К
1. Усваја се Информација о реализацији об-

нове стамбених јединица на територији општине 
Добој  и активности за наредни период.   
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2. Овај закључак биће објављен у „Службе-
ном гласнику општине Добој“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-241/11            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 31.05.2011.г.          СКУПШТИНЕ ОПШTИНЕ
                                      Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

192.
На основу члана 30. Закона о локалној самоупра-

ви („Службени гласник РС“, број: 101/04 и 42/05), 
члана 30. и   66. Статута општине Добој («Служ-
бени гласник општине Добој», број 5/05 и 3/08) и 
члана 136.  Пословника Скупштине општине Добој 
(«Службени гласник општине Добој», број 10/05 и 
9/08.),  Скупштина општине Добој, на сједници од   
31.  маја   2011. године,  д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

I

Прихвата се приједлог КП „Прогрес” АД Добој 
за повећање цијена мјесечне накнаде за услуге од-
воза кућног смећа и крупног отпада.

II

Нове цијене ће бити:
1. Накнада за услугу одвоза и депоновања кућног 

смећа за породична домаћинства одређује се у ви-
сини од 2,60 КМ мјесечно по члану домаћинства, у  
коју цијену је урачуната висина накнаде ПДВ.

2. Накнада за услугу одвоза и депоновања 
кућног смећа за правне субјекте, предузећа (осим 
оних којим је основна и претежна трговинска и 
угоститељска дјелатност), школске и друге обра-
зовне установе, здравствене установе, осим при-
ватних ординација, органи управе, државни орга-
ни, институционални органи и др., за објекте које 
користе, заједно са прилазном зеленом површином, 
паркингом и сл.износи 0,10 КМ/м2 мјесечно.

3. Накнада за услугу одвоза смећа за обављање 
интелектуалне, правне, економске дјелатности 
и дру  гих ти пова канцеларија, као и занатско ус-
лужне дјелатности осим фризера и козметичара, 
одређује се у износу од 7,50 КМ мјесечно.

4. Накнада за услугу одвоза смећа за трговинске 
радње за продају одјеће површине до 30м2 и киоске 

одређује се у износу од 14 КМ мјесечно, а преко 
30м2  26 КМ мјесечно.

5. Накнада за услугу одвоза смећа за фризерске 
и козметичке радње одређује се у износу од 16,50 
КМ мјесечно.

6. Накнада за услугу одвоза смећа за остале 
трговине до 30 м2 (затворени простор) и заузета 
јавна површина, као и ординације медицинског ти-
па, одређује се у износу од 21 КМ мјесечно.

7. Накада за услугу одвоза смећа за остале трго-
вине од 30м2 до 60м2 одређује се у  износу  од 39 
КМ мјесечно.

8. Накнада за услугу одвоза смећа за угости-
тељство типа киоск, бифе и сл. до 30м2 одређује се 
у висини од 33 КМ мјесечно.

9.  Накнада за услугу одвоза смећа за угости тељ-
ство типа ресторан, пицерија, кафе барови од 30м2 до 
60м2 одређује се у висини од 43 КМ мјесечно.

10. Накнада за услугу одвоза смећа за трговин-
ске, угоститељске и сл.објекте преко 60м2 (хотели, 
мотели, кафе барови, ноћни клубови, преноћишта, 
домови за старе, маркети, супермаркети и сл.)
одређивати ће се уговором између корисника и да-
ваоца услуга.

11. Накнада за услугу одвоза и депоновања 
кућног смећа и крупног отпада, који сходно чла-
ну 55. став 3. Одлуке о комуналном реду спа-
да у индустријски отпад, за меснице и сл. радње 
одређује се према уговору између корисника и да-
ваоца услуга уз сарадњу и упутства која одређује 
ветеринарски и санитарни инспектор.

12. Накнада за услугу одвоза и депоновања кућ-
ног смећа и крупног отпада, те за одвоз контејнера 
по наруџби као и услуге чишћења утврђује се угово-
ром између даваоца и корисника услуга.

13. Накнада за услугу одвоза и депоновања 
кућног смећа и крупног отпада за домаћинства 
ван градског подручја утврђује се уговорима са 
мјесним заједницама или непосредно са корисни-
цима поменутих услуга.

Цијене услуга наведене у тачкама од 2. до 9. не 
садрже висину накнаде ПДВ-а, која ће се додатно 
обрачунати корисницима.
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II

Овај закључак биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Добој“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-244/11            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 31.05.2011.г.          СКУПШТИНЕ ОПШTИНЕ
                                      Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

193.
На основу члана 30. Закона о локалној самоупра-

ви („Службени гласник РС“, број: 101/04 и 42/05), 
члана 30. и   66. Статута општине Добој («Служ-
бени гласник општине Добој», број 5/05 и 3/08) и 
члана 136.  Пословника Скупштине општине Добој 
(«Службени гласник општине Добој», број 10/05 и 
9/08.),  Скупштина општине Добој, на сједници од   
31.  маја   2011. године,  д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

I

Прихвата се приједлог „Водовод” АД Добој за 
повећање цијена воде и  канализације.                                            

II

Нове цијене ће бити :
1. Вода за домаћинство
    - физичка лица        0.73 КМ/м3

2. Канализација за домаћинство
    -физичка лица       0,36 КМ/м3

3. Вода за правне субјекте                    2,47 КМ/м3

4. Канализација за правне субјекте     1,08 КМ/м3

Цијене воде и канализације у тачкама од 1. до 4. 
не садрже висину накнаде ПДВ.

II

Овај закључак биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Добој“.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-243/11            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 31.05.2011.г.          СКУПШТИНЕ ОПШTИНЕ
                                     Здравко Петровић, дипл. ек, с.р.

194.
На основу члана 24. Закона о грађевинском  зем-

љишту  („Службени гласник  Републике Српске”  
број 86/03 ) члана 48. Закона о грађевинском 
земљишту („Службени гласник Републике Српске 
112/06) и члана 30.  Статута  општине  Добој  
(„Службени  гласник  општине  Добој”  5/05 и 3/08) 
Скупштина општине Добој  на сједници одржаној 
дана   31.05.2011. године

ДОПУНСКО   РЈЕШЕЊЕ
1. Од ранијег корисника Жељезнице Репу-

блике Српске  АД Добој из Добоја  преузима се  
неизграђено  градско грађевинско  земљиште   ра-
ди привођења  трајној намјени:

- к.ч. број  4883 „Стамбена привредна  зграда“ 
површине 258 м2 уписана у п.л.  762 КО Добој (но-
ви премјер) а која по старом премјеру одговара к.ч. 
834/9 „привредна зграда“  површине 258 м2 з.к. ул. 
1454 КО Добој.

2. За преузето земљиште ранијем кориснику 
при   па   да пра  во на накнаду у износу од 10.449,00 
КМ ко је је оба везна оп штина Добој уплатити Же-
ље    з ници Републике Српске  А.Д. Добој.

3. Земљишно књижна канцеларија Основног су-
да у Добоју ће по правоснажности  овог рјешења  
брисати  упис  досадашњег носиоца  права  кориш-
тења  на земљишту  из тачке 1. овог рјешења а упис  
новог носиоца  права кориштења  извршиће након 
додјеле  наведеног земљишта  одређеном лицу у 
сврху  изградње  грађевине.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Добој је на сједници 
одржаној дана 12.12.2006. године донијeла Рје-
шење о преузимању  неизграђеног градског грађе-
винског земљишта  број 01-013-475 /06. Наведеним 
Рјешењем  парцела означена к.ч. број  4883 „Стам-
бена привредна  зграда“ површине   258 м2 уписа-
на у п.л.  762 КО Добој ( нови премјер) а која по 
старом премјеру одговара к.ч. 834/9 „привредна 
зграда“  површине 258 м2 з.к.ул.1454 КО Добој није 
била обухваћена  јер нису били ријешени имовин-
ско правни односи  власника  стамбених јединица 
у  стамбeној згради која је била на овој парцели. 

До доношења овог допунског рјешења  ови  
односи су се ријешили са власницима стамбених 
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јединица те је  на основу тога  донешено и рјешење 
о рушењу стамбеног објекта. На основу изнесеног  
испунили су се услови за  доношење допунског 
рјешења  који је обухватило и ову преосталу пар-
целу. 

У поступку  који је претходио доношењу овог 
рјешења  Жељезнице Републике Српске су сагласне  
и не противе се  преузимању  из њиховог  посједа  
тог земљишта које обухвата и парцелу означену у 
члану 1. овог Рјешења.

Против овог  Рјешења  не може се изјавити  жал-
ба  али се може покренути управни спор у року опд 
30 дана од дана  достављања рјешења.

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОБОЈ

Број: 01-013-231/11            ПРЕДСЈЕДНИК
Добој, 31.05.2011.г.          СКУПШТИНЕ ОПШTИНЕ
                                      Здравко Петровић, дипл.ек, с.р.

II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
195.
На основу члана 43. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник Републике Српске“ 
број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 66. Статута оп-
штине Добој („Службени гласник општине Добој“ 
број: 5/05 и 3/08) и члана 8, 24. и 26. Одлуке о 
безбједности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник општине Добој“ број: 10/09), начелник оп-
штине Добој донио је

П Р А В И Л Н И К 
о условима, начину коришћења, 
организацији и начину наплате 
комуналне таксе за паркирање 

на јавним површинама на 
подручју општине Добој

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о условима, начину коришћења, 
организацији и начину наплате комуналне таксе за 
паркирање на јавним површинама на подручју оп-
штине Добој (у даљем тексту: Правилник) утврђују 
се услови, начин коришћења, организација и начин 
наплате комуналне таксе за паркирање возила на 
јавним паркиралиштима (у даљем тексту: парки-
ралишта), као и употреба средстава за блокирање 
и премијештање на депо непрописно паркираних 
возила на подручју општине Добој.

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и 
развој града“ Добој (у даљем тексту: Дирекција) у 
чију надлежност су Одлуком Скупштине општине 
Добој број: број:01-013-105/11  од 29.03.2011 године 
пренешена овлашћења вршења послова уређења, 
управљања, наплате и евиденције комуналне такcе 

за паркирање је при вршењу наведених послова 
дужна примјењивати одредбе овог Правилника.

Члан 2.

Паркиралишта могу бити уређена за паркирање 
возила на улици и ван улице. Паркиралишта ван 
улице могу бити отвореног и затвореног типа. 

Отворена паркиралишта су она паркиралишта 
која због саобраћајне ситуације није могуће физич-
ким препрекама затворити. 

Затворена паркиралишта су она паркиралишта 
која се у циљу контроле улаза и излаза возила мо-
гу физички затворити, а да се не ремете нормални 
токови саобраћаја.

Паркиралишта могу бити стална и привремена.

Члан 3.

Паркиралишта морају бити означена саобра-
ћајном сигнализацијом у складу са прописима о 
безбједности саобраћаја. Паркиралишта на којима 
се врши наплата комуналне таксе за паркирање 
морају имати ознаку о времену наплате комунал-
не таксе за паркирање, цијени, ознаку зоне, као и 
бројеве телефона за плаћање путем СМС-а.

Паркиралишта на којима се врши наплата, а која 
имају асфалтну или бетонску подлогу обиљежавају 
се бијелом бојом.

Члан 4.

За паркирање возила инвалида осигура-
ва се најмање 3% паркинг мјеста на којима се не 
наплаћује комунална такса за паркирање.

Право коришћења мјеста за паркирање возила 
инвалида остварују инвалидна лица која посједују 
знак приступачности, односно међународни знак 
инвалида, а у складу са одредбама члана 29. За-



Strana  298 Broj 4S L U @ B E N I  G L A S N I K

кона о основама безбједности саобраћаја на путе-
вима у БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 6/06) 
и одредбама Правилника о обиљежавању возила 
којим управља лице са оштећеним екстремитети-
ма („Службени гласник БиХ“, број:13/07). 

Члан 5.

Плаћања комуналне таксе ослобођена су служ-
бена возила МУП-а, хитне помоћи и ватрогасна 
возила за вријеме интервенција.

Поред ослобађања из става 1. овог члана 
плаћања комуналне таксе могу бити ослобођена и 
друга лица, а све на основу писмене одлуке начел-
ника општине Добој. 

Члан 6.

Возила од 8,5 тона највеће дозвољене масе, а 
која врше снабдијевање пословних објеката могу се 
привремено зауставити на паркингу без плаћања 
комуналне таксе за паркирање док трају радње 
утовар/истовар, а најдуже 60 минута и то у вре-
мену од 09,00 до 12,00 часова или без временског 
ограничења док трају радње утовар/истовар у вре-
мену од 20,00 до 06,00 часова наредног дана.

Члан 7.

На паркиралиштима на којима је уведена напла-
та комуналне таксе искључено је чување возила, те 
одговорност за настала оштећења и крађу. 

II УТВРЂИВАЊЕ ПАРКИРАЛИШТА, ТА-
РИФНЕ ЗОНЕ И ЦИЈЕНЕ

Члан 8.

Наплата комуналне таксе за паркирање врши се 
на затвореним паркиралиштима и то: 

- паркиралиште у улици Краља Петра I 
Карађорђевића, иза зграде „Слатка тајна“,

- паркиралиште у улици Немањина на пла-
тоу код Зелене пијаце.

Радно вријеме на затвореним паркиралиштима  
је од 07,00 до 20,00 часова, осим недјеље.

На паркиралиштима гдје се врши ручна напла-
та радно вријеме је од 07,00 до 15,00 часова, осим 
суботе и недјеље.

На свим другим паркиралиштима радно вријеме 
је од 07,00 до 18,00 часова, осим недјеље.

Члан 9.

Комунална такса за паркирање  на паркиралиш-
тима утврђује се према тарифним зонама и то:

• Екстра зона обухвата: отворено паркиралиште 
у улици Светог Саве.

• 1. тарифна зона обухвата:

a) затворена паркиралишта: паркиралиште у 
улици Краља Петра I Карађорђевића, иза зграде 
„Слатка тајна“ и паркиралиште у улици Немањина 
на платоу код Зелене пијаце.

б) отворена паркиралишта: у улицама Краља 
Петра I Карађорђевића, Немањиној, Краља Алек-
сандра, Цара Душана, Краља Драгутина, Хилан-
дарска, Филипа Вишњића, Стефана Првовенчаног 
и Кнеза Лазара.

• 2. тарифна зона обухвата:

отворена паркиралишта: у улицама Браће 
Југовића, Видовданска, Кнеза Милоша, Нико-
ле Пашића, Карађорђева, Српских соколова, 
Војводе Степе, Војводе Мишића, Колубарска, Ву-
ка Кaрађића, Ђенерала Драже, Кнегиње Милице, 
Милоша Обилића, Солунских добровољаца и Југ 
Богдана.

Члан 10.

Цијене комуналне таксе на свим паркиралиш-
тима без обзира на начин наплате су сљедеће:

• Комунална такса за паркирање у екстра зо-
ни износи 1,00 КМ за сваки час паркирања, а 
цјелодневна карта за паркирање износи 5,00 КМ;

• Комунална такса за паркирање на парки-
ралиштима у 1. тарифној зони износи 1,00 КМ 
за сваки час паркирања, а цјелодневна карта за 
паркирање износи 3,00 КМ;

• Комунална такса за паркирање на парки-
ралиштима у 2. тарифној зони износи 0,50 КМ 
за сваки час паркирања, а цјелодневна карта за 
паркирање износи 2,00 КМ; 

• Комунална такса за паркирање која се може 
користити на свим паркиралиштима износи 30,00 
КМ мјесечно, а годишња 300,00 КМ;
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• Комунална такса за паркирање која се може ко-
ристити само на паркиралиштима у 1. и 2. тарифној 
зони износи 25,00 КМ мјесечно, а годишња 250,00 
КМ; 

• Комунална такса за теретна моторна возила и 
аутобусе износи 5,00 КМ за цијели дан, а мјесечна 
такса износи 150,00 КМ и важи само на паркира-
лиштима која су одређена за паркирање за ту врсту 
возила.

Члан 11. 

За коришћење или резервацију паркиралишта 
или његовог дијела плаћа се комунална такса  за 
паркирање у износу од 10,00 КМ дневно по једном 
мјесту за паркирање.

За резервацију паркинг мјеста за период од го-
дину дана плаћа се комунална такса за паркирање 
у износу од 400,00 КМ.  

Цијена резрвације паркинг мјеста ван екстра, 1. 
и 2. зоне износи 200,00 КМ за годину дана.

Члан 12.

Паркинг карта купљена за коришћење паркинга 
у екстра зони вриједи и за коришћење паркинга у 1. 
и 2. тарифној зони до истека времена.

Паркинг карта купљена за 1. и 2. тарифну зону, 
може се користити само на паркинзима у тим зона-
ма до истека времена.

Мјесечне карте од 30,00 КМ, годишње од 300,00 
КМ  могу се користити на свим паркинзима, без 
временског ограничења. 

Мјесечне карте од 25,00 КМ, односно 250,00 КМ 
годишње могу се користити само на паркинзима у 
1. и 2. тарифној зони, без временског ограничења.

Члан 13. 

Цијена  повлашћене карте за станаре на парки-
ралиштима испред стана износи 10,00 КМ мјесечно 
или 50,00 КМ годишње. Цијена повлашћене кар-
те за власнике, кориснике пословних просто-
ра, њихове раднике на  паркиралиштима испред 
пословног објекта и такси превознике на такси 
стајалиштима износи 20,00 КМ мјесечно или 
200,00 КМ годишње. 

Повлашћена карта се може користити само за 
паркиралиште за које гласи.

III НАЧИН НАПЛАТЕ ТАКСЕ И ДУЖНО-
СТИ КОРИСНИКА  ПАРКИНГА

Члан 14. 

Наплата комуналне таксе за паркирање органи-
зована је :

1. путем аутомата за наплату,
2. путем СМС-а, 
3. путем ручне наплате, 
4. путем полуаутоматских и аутоматских систе-

ма наплате.

Члан 15.

Паркинг карта има ознаку Општине Добој, оз-
наку Дирекције, серијски број, знакове којима се 
обиљежава година, мјесец, вријеме коришћења 
паркинга, цијена комуналне таксе за паркирање и 
друге ознаке које су битне за коришћење.

Члан 16.

Корисник паркиралишта се сматра возач или 
власник возила, ако возач није идентификован.

Уласком на паркинг мјесто односно паркира-
лиште, корисник паркиралишта прихвата опште 
услове прописане овим Правилником.

Члан 17.

Корисник паркиралишта дужан је:

- унапријед платити комуналну таксу за 
паркирање за планирано вријеме паркирања и кар-
ту за паркирање истакнути на видном мјесту испод 
предњег вјетробранског стакла,

- по истеку плаћеног времена за паркирање, на-
пустити паркиралиште или новом уплатом проду-
жити плаћено вријеме паркирања,

- ако је паркирање плаћено путем СМС-а, са-
чувати поруку којом је од стране мобилног опе-
ратера потврђено плаћање паркинга, а такође по 
обавијести о истеку плаћеног времена паркирања, 
продужити за наредни сат или напустити парки-
ралиште,

-  возило паркирати на означеним паркинг 
мјес ти ма унутар обиљежених рубних линија.
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Забрањено је на паркиралиштима:

- паркирати на паркинг мјестима означеним за 
паркирање возила инвалида, ако на возилу није ис-
такнут знак приступачности,

- паркирати на паркинг мјестима која су ре-
зервисана и означена ознаком ПР, ако на возилу 
није истакнута  картица за резервисано мјесто за 
паркирање, 

- паркирати на пролазу и комуникацијама уну-
тар паркиралишта, 

- на паркиралиштима која су намијењена за 
паркирање путничких аутомобила, паркирати 
друга возила, приколице, радне, прикључне маши-
не и сл,

- остављати неисправна и нерегистрована возила, 
- вршити поправке на возилима и сл.

При коришћењу паркиралишта, корисник је ду-
жан поштовати и друге одредбе прописане Законом 
и Одлуком о безбједности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник општине Добој“ број:10/09).

Члан 18.

На паркиралиштима на којима се плаћање ко-
муналне таксе за паркирање врши путем аутомата, 
корисник по доласку на паркиралиште, количином 
убачених кованица у аутомат одређује дужину 
плаћеног паркирања или скидањем количине нов-
ца са чип картице.             

Члан 19.

Код затворених паркиралишта на којима је 
плаћање комуналне таксе за паркирање органи-
зовано путем полуаутоматских, односно аутомат-
ских система наплате, корисник плаћа комуналну 
таксу за паркирање при напуштању паркинга.  

Комунална такса за паркирање се обрачунава 
према подацима са улазног листића. Кориснику 
паркиралишта без улазног листића биће обрачуна-
то вријеме од почетка радног времена на паркира-
лишту.

Члан 20.

На паркиралиштима са самоистицањем пар-
кинг карти, код полуаутоматске и аутоматске на-
плате комуналних такси за паркирање, може се 
према потреби обављати и ручна наплата помоћу 
блок карти. 

Члан 21.

Контролу правилности коришћења парки-
ралишта и наплату паркирања врше радници 
Дирекције.

Радници на наплати и контроли паркирања за 
вријеме обављања радних обавеза морају имати 
пластифициране идентификационе легитимације 
на којима је исписано име Општине Добој, ознаку 
и назив Дирекције, серијски број, име и презиме, 
функцију и фотографија овлашћеног радника.

IV БЛОКИРАЊЕ, ДЕБЛОКИРАЊЕ И ПРЕ-
МЈЕ ШТАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ 
ВОЗИЛА 

Члан 22.

Ако се контролом утврде повреде одредаба чла-
на 17. овог Правилника, примијенит ће се мјера 
блокирања, односно премјештања возила сходно 
одредбама члана 30. и 31. Одлуке о безбједности 
саобраћаја на путевима.

Члан 23.

Налог за блокирање возила издаје комунални 
полицајац или овлашћени радник МУП-а.

У случају када корисник паркинга не пла-
ти коришћење паркинга или по истеку плаћеног 
времена за паркирање остане на паркигу, а новом 
уплатом не продужи плаћено вријеме паркирања 
овлашћени контролор Дирекције може издати на-
лог за блокирање возила. 

Члан 24.

Послове блокирања, премјештања возила врше 
овлашћени радници Дирекције.        

Прије започетог блокирања или премјештања 
возила, а као прилог налогу, овлашћени контро-
лор снима фотографским апаратом возило, а све 
у сврху доказивања учињеног прекршаја, односно 
повреде услова коришћења паркиралишта и запис-
ничког евидентирања оштећења на возилу.

У записник се обавезно уносе сва уочена 
оштећења, као и констатација да ли су на возилу 
закључана врата и поклопци мотора и пртљажника.

Записник потписује и овлашћени радник 
МУП-а који је наложио мјеру премјештања, од-
носно комунални полицајац за предузете мјере 
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блокирања возила, односно контролор Дирекције 
за блокирање возила на паркиралишту.

Члан 25.

Код блокирања возила овлашћени радник 
Дирекције је дужан на предње стакло возила стави-
ти налог, односно записник комуналног полицајца, 
уплатницу за уплату накнаде за деблокирање и 
наљепницу да је возило блокирано са упутама шта 
возач мора учинити.

Текст наљепнице исписан је на српском и енгле-
ском језику.

Члан 26.

Ако власник блокираног возила не преузме воз-
ило до краја радног времена наплате паркинга, 
возило ће бити премјештено на депо предвиђен за 
одлагање непрописно паркираних возила. 

Члан 27.

Поступак премјештања возила започиње на ос-
нову писменог налога издатог од стране овлашћеног 
радника МУП-а којим се налаже Дирекцији 
предузимање мјере премјештања возила.

Налог садржи податке о налогодавцу, датум и 
вријеме издавања, фотографију или скицу возила 
у прекршају, регистарску ознаку и опис прекршаја 
са наведеним повредама члана прописа на основу 
којег је возило премјештено, односно блокирано.

Овлашћени радник МУП-а или комунални 
полицајац на налог за премјештање или блокирање 
уписује податке о лицу које врши премјештање 
или блокирање возила.

На налог за премјештање се уноси и реги-
старски број специјалног возила којим се врши 
премјештање.

Члан 28.

Радници Дирекције који управљају специјалним 
возилом „ПАУК“  дужни су да по налогу 
овлашћеног радника МУП-а обаве слиједеће:

- безбједно утоварање возила,
- техничко обезбјеђење возила прије транспор-

та,
- безбједан превоз возила и
- безбједан истовар возила.

Члан 29.

Премјештање возила се сматра „започетим“ од 
момента када специјално возило „ПАУК“ стигне 
на мјесто рада до одвајања возила од тла.

У случају да корисник возила стигне у вријеме 
започетог премјештања возила, возач „ПАУК-а“ ће 
му наплатити накнаду за „започето премјештање“.

Кориснику возила се обавезно издаје пот-
врда о извршеној наплати коју потписује и при-
сутно овлашћено лице које је наложило мјеру 
премјештања.

Члан 30.

Возач „ПАУКА“ записнички предаје возило де-
журном раднику на депоу.

Уз возило се предаје:
- два примјерка налога (записник) за 

премјештање,
- два примјерка записника о затеченом стању 

возила прије премјештања и предаје возила на де-
по.

Дежурни радник на депоу прима возило 
на чување и исто одмах евидентира у књигу 
„евиденције депонованих возила“ која садржи:

- регистарске ознаке возила,
- датум и вријеме пријема,
- број налога (записник) за премјештање,
- број записника о оштећењима и предаји возила 

на депо,
- идентификациони број возача „ПАУКА“ и ре-

гистарски број „ПАУКА“.

Поред напријед наведеног накнадно при 
преузимању возила у књигу се уноси и:

- подаци о власнику возила, односно о возачу, 
и то име и презиме, ЈМБ, адреса становања, број 
личне карте и мјесто издавања,

- број записника-рачуна о преузимању возила и
- износ трошкова накнаде премјештања и 

чувања возила.

Члан 31.

Власнику, односно возачу возила, возило ће се 
издати са депоа по извршеној наплати накнаде за 
премјештање.

У поступку наплате накнаде за паркирање оба-
везно је утврдити идентитет власника, односно 
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возача возила, а на основу докумената наведених 
у записнику-рачуну о преузимању возила. Један 
примјерак записника-рачуна се обавезно предаје 
власнику - возачу возила.

Евентуалне штете на возилу настале за вријеме 
премјештања возила или за вријеме чувања на 
депоу сноси Дирекција, односно осигуравајућа 
кућа са којом је Дирекција закључила уговор о 
осигурању возила приликом премјештања.

Ако возило није преузето у року од 24 часа за 
исто се обрачунава дневна лежарина.

Дирекција је дужна премјештено возило чувати 
на депоу за чување возила до предаје возила влас-
нику, односно возачу возила.

Члан 32.

Висина накнаде за премјештање, чување и 
деблокирање возила износи:

a) за премјештање
- премјештање возила на удаљеност 
   до два километра................................... 40,00 КМ,

- премјештање возила на удаљеност 
   од два до десет километра.................. 60,00 КМ,

- премјештање возила на удаљеност 
   преко десет километара........................90,00 КМ,

- чување возила на депоу, након истека 
  рока од 24 часа, по започетом дану ... 10,00 КМ,

- започето премјештање ..........................30,00 КМ.

б) за деблокирање непрописно паркираних воз-
ила

- за деблокирање камиона, аутобуса, 
  прикључног возила и радног строја ...50,00 КМ,

- за деблокирање путничког возила које је парки-
рано супротно одредбама Закона о основама безбје-
дности саобраћаја на путевима у БиХ, Одлуке о безбје-
дности саобраћаја на путевима, Одлуке о комуналном 
реду и одредбама овог Правилника ..................30,00 КМ.  

Члан 33.

Новчаном казном у износу од 500,00 КМ казниће 
се за прекршај предузеће или друго правно лице 

ако са депоа узме ауто без претходно плаћене ко-
муналне таксе за премјештање, чување, односно 
деблокирање возила.

За прекршај из претходног става казниће се 
новчаном казном од 200,00 КМ и одговорно лице у 
предузећу или другом правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се са-
мостални предузетник новчаном казном од 100,00 
КМ, а физичко лице новчаном казном у износу од 
50,00 КМ.

Казне из става 1, 2. и 3. овог члана изриче кому-
нална полиција.

V ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 
ПОВЛАШЋЕНУ  ТАКСУ

Члан 34.

Под повољнијим условима, у складу са чланом 
13. овог Правилника, може се одобрити коришћење 
мјеста за паркирање станарима зграда, власници-
ма, односно корисницима пословних простора 
који се баве привредном дјелатношћу, њиховим 
радницима на  паркиралиштима испред пословног 
објекта  и такси превозницима и то:

1. у улицама у којима је уведена наплата кому-
налне таксе за паркирање, ако немају других про-
стора за паркирање,

2. на паркиралиштима између зграда, а на којима 
је уведена наплата комуналне таксе за паркирање,

3. ако је такси стајалиште дио јавне површине.

Повлашћена паркинг карта може се издати 
искључиво за возила у својини подносиоца захтјева 
и за период до годину дана.

Лица из предходног става подносе захтјев 
Дирекцији за издавање повлашћене карте за 
паркирање у којем тачно наводе за које паркира-
лиште су заинтересовани. 

Овлашћени орган Дирекције одлучује о захтјеву 
за издавање повлашћене карте након утврђивања 
испуњености услова из овог Правилника.

Издата повлашћена карта гласиће само за то пар-
киралиште. Иста не гарантује мјесто за паркирање.

Члан 35.

За издавање повлашћене паркинг карте из прет-
ходног члана потребно је приложити:
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1. захтјев за издавање повлашћене карте,
2. фотокопија потврде о пријави пребивалишта 

(за станаре),
3. фотокопија рјешења о обављању привредне 

дјелатности (за пословне просторе и таксисте),
4. фотокопија правног основа кориштења по-

словног простора (за пословне просторе),
5. фотокопија уговора о раду (за запослене рад-

нике корисника пословног простора),
6. фотокопија саобраћајне дозволе, 
7. доказ о уплати прописане таксе.

Члан 36.

Број годишњих односно мјесечних паркинг 
карти не може прећи 20% расположивог броја 
постојећих паркинг мјеста. 

Ограничење из предходног става не односи се 
на повлашћене карте за станаре, власнике, одно-
сно кориснике пословних простора који се баве 
привредном дјелатношћу, њихове раднике и такси 
превознике.

Члан 37.

Заинтересованом правном или физичком 
лицу може се одобрити коришћење, односно 
резервисање паркиралишта или његовог дијела уз 
прописану накнаду.

Резервација појединачних мјеста за паркирање, 
ако постоје услови, може се извршити најдуже за 
период од годину дана.

Овако резервисана мјеста означавају се пропи-
саном хоризонталном сигнализацијом, а она ван 
улице уграђују се и паркинг баријере. 

На резервисаним паркинг мјестима није 
дозвољено стављање било каквих физичких пре-
прека без сагласности Дирекције.

Члан 38.

На затвореним паркиралиштима на којима се 
наплата врши путем полуаутоматских и аутомат-
ских система наплате (рампа) лицима која унутар 
паркиралишта имају гаражу у власништву или за-
купу дозвољен је пролаз до гараже.

Лица из претходног става су дужна уз захтјев за 
одобрење пролаза доставити доказ о правном ос-
нову коришћења гараже.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.

Мјесечне, годишње и повлашћене карте издате 
до дана ступања на снагу овог Правилника важе до 
истека времена на које гласе.

Члан 40.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да 
важи Правилник о условима, начину коришћења, 
организацији и начину наплате комуналне таксе за 
паркирање на јавним паркиралиштима на подручју 
општине Добој („Службени гласник општине 
Добој“ број: 1/10 ) и Правилник о премијештању, 
блокирању и деблокирању непрописно паркираних 
возила („Службени гласник општине Добој“ број:                                                                                                                                           
4/10).

Члан 41.

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број: 02-022-1-1030/11                          НАЧЕЛНИК 
Добој, 06.06.2011. год.                   Обрен Петровић, с.р.       

196.
На основу члана 43.  став 1.  тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи  («Службени гласник РС» 
број 101 / 04, 42/05 и 118/05 )  и члана 51.  став 1 . 
алинеја  8  Статута  општине Добој  («Службени 
гласник  општине Добој» број 5/05, 3/08 ), начелник 
општине   Добој , д о н о с и :

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

о организацији и систематизацији  
радних мјеста Општинске 

административне службе Добој

Члан 1.

У Правилнику  о организацији и ситематизацији  
радних мјеста Општинске административне  служ-
бе  Добој  број 02-022-1-1876/08  од  30.07.2008.годи-
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не  («Службени гласник општине Добој» број 8/08), 
Правилнику о измјена и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске административне службе општине 
Добој број 02-022-1-2790/08 од 01.12.2008. године, 
број 02-022-1-54/09 од 08.01.2009. године, број 02-
022-1-448/09 од 19.02.2009. број 02-022-1-1921/09 
од 22.10.2009.  године , број 02-022-1-2668/09  од 
29.12.2009. године, број 02-022-1-31/10 од 12.02.2010. 
године, број 02-022-1-940/ 10 од 22.04.2010. године 
(„Службени гласник општине Добој број:  13/08, 
1/09, 2/09, 8/09, 10/09 ,1/10, 3/10 ,6/10  ,1/11 ) у даљем  
тексту: Правилник 

У члану 3. тачка 13.1. Правилника 
       
„ Шеф одсјека за персоналне  и заједничке по-

слове  и персонални послови“
     
Мијења се  и гласи :

Шеф одсјека  за заједничке послове 

Опис послова радног  мјеста :
- организује  и координира радом  одсјека, одно-

сно радом  на пословима  дактилографа, возача, 
портира, достављача и одржавања чистоће,

- стара се о ефикасности, економичности и ра-
ционалности у обављању  послова одсјека ,

- прима извјештај о раду радника одсјека
- врши анализу  оцјене рада службеника на ни-

воу општине
- припрема извјештај  о раду одсјека
- стара се  о распореду и рационалној  употреби  

радног простора
- обавља и друге послове  и  задатке  које му у 

складу  са законом и другим  прописима koje одре-
ди претпостављени

- за свој рад одговоран је начелнику  одјељења

Члан 2.

У члану 3. тачка 1.3.9. Правилника 
        
„Послови кафе – конобара» 
Број извршилаца -  два / 2 /“ 
       
мијења се  и гласи:

Број извршилаца: један  / 1 / 

Члан 3.

У члану  4  тачка 2.3.8.  Правилника -  
„Послови набавке
Број  извршилаца – два  / 2 / „
          
Мијења се и гласи :

Број извршилаца – један / 1/

Члан 4.

У члану  5. тачка 3.2.2. Правилника –
„Стамбени послови“
     
Сложеност послова  - најсложенији, сложени
Основно службено звање – самостални и виши 

стручни сарадник
Посебни услови за обављање :  Висока и ви-

ша стручна спрема ( VII/1 и VI/1 степен стручне 
спреме, завршен правни факултет и први степен 
правног факултета, најмање 1 година радног иску-
ства на истим или сличним пословима и положен 
стручни испит

Број извршилаца : један / 1 / ВСС
                                 jедан /1/ ВШС

Мијења се и гласи :
Сложеност послова  - најсложенији,
Основно службено звање – самостални струч-

ни сарадник Посебни услови за обављање :  Висо-
ка стручна спрема ( VII/1 степен стручне спреме, 
завршен правни факултет, најмање 1 година радног  
искуства на истим   или сличним пословима и по-
ложен стручни испит, познавање рада на рачунару

Број извршилаца : један / 1 /                              

Члан 5.

У члану 5.тачка 3.4.6.   Правилника 
        
„Административно – технички послови“
Број извршилаца :  два /2/

Мијења се и гласи :

Број извршилаца : један / 1 /
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Члан 6.

У члану 5. тачка 3.4.5. Правилника – 

„Послови одржавања објеката заједничке и ко-
муналне потрошње“ – бришу се

Члан 7.

У члану 5.тачка 3.4.3. Правилника – 

„Општи и управно правни послови“ – бришу се          

Члан 8.

У члану 9.тачка 7.2.2.  Правилника – 

Тржишни инспектор  општине Добој
Број извршилаца  - три / 3 /

мијења се и гласи :

Број  извршилаца  - четири / 4 /

Члан 9.

У члану 9 тачка 7.4.1 а)  Правилника – 
  Самостални стручни  сарадник за унос и 

праћење података – брише се

Члан 10.

У члану 13. тачка  11.2.  Правилника – 

„Послови  интерне ревизије
Број извршилаца  :  један / 1 /“

мијења се и гласи :
         
Број извршилаца :  два / 2 /

Члан 11.

У члану 14.иза тачке 12.5 a ) додаје се тачка 12.5. 
b) Правилника - 

Савјетник за  економско-финансијске послове

Опис послова радног мјеста :

- прати и предузима  одређене  мјере из области  
финансија

- израђује нацрте и приједлоге одлука о  
ангажовању  новчаних средстава  за Скупштину 
општине Добој,

- даје стручно мишљење о приједлозима и нацр-
тима одлука  везаних за ангажовање новчаних 
средстава буџета  општине Добој,

- врши надзор над  законитошћу рада Одсјека 
за  финансије, рачуноводство и трезор и Одсјека за 
буџет  у Одјељењу за финансије,

- израдјује анализе и извјештаје из области 
финансија 

- учествује у припреми уговора о кредитним 
задужењима општине Добој

- обавља и друге послове  и задатке  које му 
повјери начелник општине  из дјелокруга његовог 
рада,

- за свој рад  одговоран је начелнику општине

Сложеност послова  : најсложенији 
Службено звање : стручни савјетник
                               
Посебни услови за обављање : висока стручна 

спрема ( VII/1 степен школске спреме ., дипломи-
рани економиста, лиценца овлаштеног ревизора,3 
године   радног искуства, положен стручни испит 
и познавање рада на рачунару  

Начин попуне: Објављивањем јавног  конкурса
Број извршилаца : један / 1 /

Члан 12.

У члану 14. тачка 12.6. Правилника   -
„Управно оперативни послови „

Број извршилаца : два / 2 /

Сложеност послова  : најсложенији и сложени 

Службено звање: самостални стручни сарадник 
                               Стручни  сарадник
Посебни услови за обављање : висока и виша 

школска спрема  ( VII/1 и VI/1 степен школске 
спреме ., дипломирани правник  и  правник или 
управни правник, једна година   радног искуства 
, положен стручни испит и  познавање рада на ра-
чунару  

мијења се и гласи :

Број извршилаца : један / 1 /

Сложеност послова  : сложени 
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Службено звање :  Стручни  сарадник
Посебни услови за обављање: виша школска спре-

ма  ( VI/1 степен школске спреме, правник или управ-
ни правник, једна година радног искуства, положен 
стручни испит и познавање рада на рачунару  

Број извршилаца: један /1/
Опис послова за високу школску спрему – бри-

ше се 

Члан 13.

У члану 14. иза тачке 12.5. додаје се тачка 12 . 5 
а) Правилника

Самостални стручни сарадник за персоналне 
и кадровске послове

Опис послова  радног мјеста :
- самостално води  управни поступак и припрема  

рјешења  у предметима из надлежности  начелника  
општине 

- обавља кадровске послове за општинску адми-
нистративну службу

- обавља послове у вези са објављивањем огласа  
за заснивање  радног односа  у општинској управи

- води  поступак и припрема  рјешења о правима  и 
обавезама радника  из радних односа

- прати  и примјењује законе и друге прописе из 
области  радних односа

- израђује   документацију радника општинске 
административне  службе за упућивање  на оцјену 
радне способности и утврђивање инвалидности

- врши пријаву  о повредама и несрећама на послу 
и води  књигу евиденција о тим чињеницама

- врши израду рјешења о обрачуну  плата функци-
онера , руководних радника  и радника  општинске  
административне  службе  и води  попис аката

- израђује рјешења о накнадама за превозне  трош-
кове, трошкове сахране и других наканада

- устројава  , води  и чува  персонална досијеа рад-
ника , матичне књиге и индекса радника општинске 
административне службе

- врши упис радног стажа у радне књижице 
као и упис  допуна  о накнадно стеченом  степену 
образовања  у току радног односа и исте овјерава

- издаје увјерења о чињеницама о којима  води 
службену евиденцију

- врши пријаву и одјаву радника  код  услова  
пензијско-инвалидске заштите те подноси захтјеве  
за  израду здравствених  књижица  радника   и чла-
нова њихових породица 

- израђује статистичке извјештаје  из свог 
дјелокруга рада

- издаје документацију из персоналних досијеа на 
реверс и одлаже  пасивна досијеа у архиву

- уноси податке у рачунар и стара се о њиховој 
ажурности

- обавља и друге послове  и задатке  које му повјери  
начелник општине  из  дјелокруга  његовог рада

- за свој рад одговоран  је начелнику општине и 
секретару кабинета начелника општине 

Сложеност послова  : најсложенији 
Службено звање :     самостални стручни сарадник 
Посебни услови за обављање : висока ( VII/1 сте-

пен школске спреме, дипломирани правник, једна 
година радног искуства, положен стручни испит 
познавање рада на рачунару  

Начин попуне : Објављивањем јавног конкурса
Број извршилаца : један / 1 /

Члан 14.

Овај  Правилник  о измјенама и допунама  Пра-
вилника  о организацији и систематизацији  рад-
них мјеста  општинске административен  служ-
бе   Добој ступа  на снагу  даном доношења а биће 
објављена у Службеном гласнику  општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ

Број 02-022-1-893/11                      НАЧЕЛНИК
Добој, 20.05.2011. године              Обрен Петровић, с.р.

                               
197.
На основу члана 43. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана 51. Статута општине Добој („Служ-
бени гласник општине Добој“ број: 5/05 и 3/08), на-
челник општине Добој доноси:

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Статут 

Јавне установе „Спортско-
рекреациони центар Преслица“ Добој

I

Даје се сагласност на Статут Ј.У. „Спортско-ре-
креациони центар Преслица“ Добој, број: 165/11 од 
дана 17.05.2011. године.
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II

Ова сагласност ће бити објављена у Службеном 
гласнику општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-022-1-892/11                          НАЧЕЛНИК
Датум: 20.05.2011. г.                     Обрен Петровић, с.р.

198.
На основу члана 44. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник РС“ број: 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана 51. Статута општине Добој („Служ-
бени гласник општине Добој“ број: 5/05 и 3/08), на-
челник општине Добој донио је:

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке 
о оснивању и унутрашњој 

организацији административне 
службе општине

Члан 1.

У Одлуци о оснивању и унутрашњој органи-
зацији административне службе општине Добој 
број: 02-022-1-1875/08 од 30.07.2008. године („Служ-
бени гласник општине Добој“ број 8/08) и број: 
02-022-1-2756/10 од 14.10.2010. године („Службени 
гласник општине Добој“ број 6/10) у даљем тексту: 
Одлука, члан 7. мијења се:

У оквиру Одјељења за општу управу мијењају 
се назив и послови Одсјека за персоналне и 
заједничке послове који гласе:

Одсјек за заједничке послове који обавља 
сљедеће послове и задатке:

- брине о одржавању инвентара и опреме за рад 
општинске управе и обавља послове умножавања 
материјала

- организује курирске послове за потребе оп-
штинске управе

- организује и врши одржавање чистоће и фи-
зичко обезбјеђење зграда и просторија општинске 
управе,

- организује рад возача
- врши и друге послове утврђене законом и дру-

гим прописима из области за коју је образована.

Члан 2.

У Одлуци члан 18. мијења се:
Кабинет начелника општине Добој обавља у ок-

виру утврђених послова и задатака и:
- персоналне послове

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у Службеном гласнику општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-022-1-916/11                            НАЧЕЛНИК
Датум: 18.05.2011. г.                     Обрен Петровић, с.р.

199.
На основу члана 18. Уредбе о канцеларијском 

пословању републичких органа управе („Службе-
ни гласник Републике Српске“ број: 1/04) и члана 
67. Статута општине Добој („Службени гласник 
општине Добој“ број: 5/05 и 3/08) начелник општи-
не доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за 

преглед и одабир архивске грађе, 
као и издвајање безвриједног 

регистратурског материјала у складу 
са одобреним листама категорија

I

У Комисију за преглед и одабир архивске грађе 
као и уништење безвриједног регистратурског 
материјала именују се:

1. Марија Букејловић
2. Весна Гојковић
3. Нада Алексић
4. Младенка Недић
5. Иван Витоњи
6. Слађана Малиновић
7. Марко Савковић

II

Именована комисија је дужна да изврши пре-
глед архивске грађе и одабир исте која ће се доста-
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вити Регионалном архиву у Добоју, као и издвојити 
из архиве безвриједан регистратурски материјал у 
складу са одобреним листама категорија.

III

Комисија ће о свом раду поднијети писмени 
извјештај начелнику општине.

IV

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
обја виће се у „Службеном гласнику општине Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-022-1-917/11                            НАЧЕЛНИК
Датум: 25.05.2011. г.                      Обрен Петровић, с.р.

200.
На основу члана 61. Статута општине Добој 

(„Службени гласник општине Добој“, број: 5/05) и 
члана 9. и 27. Правилника о критеријумима, начи-
ну и поступку усклађивања и регистрације редо-
ва вожње аутобуских линија на подручју општине 
Добој, број: 02-022-1-928/11 од 27.05.2011. године, 
начелник општине Добој, доноси

О Д Л У К У 
о накнадама за усклађивање и 

регистрацију општинских линија 
за регистарску 2011-2012. годину

Члан 1.

Доноси се Одлука о накнадама за усклађивање 
и регистрацију општинских линија за регистарску 
2001-2012. годину.

Члан 2.

Висина накнаде за усклађивање новог реда 
вожње по колони (полазак и повратак) износи 40,00 
КМ.

Члан 3.

Висина накнаде за регистрацију реда вожње по 
једној линији износи 200,00 КМ.

Члан 4.

Висина накнаде за рјешавање спорова износи 
150,00 КМ.

Износ ове накнаде уплаћује  и предлагач и при-
говарач новог реда вожње.

Члан 5.

Накнада из члана 2, 3. и 4. ове Одлуке уплаћује 
се на жиро-рачун број: 562-005-00001573-90 код 
Развојне банке Добој.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном потписивања.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-022-1-938/11                            НАЧЕЛНИК
Датум: 30.05.2011. г.                       Обрен Петровић, с.р.

201.
На основу члана 24. став 2. и члана 25. став 2. За-

кона о превозу у  друмском саобраћају (Сл. гласник 
РС број:111/08) и члана 8. Одлуке о јавном превозу 
лица и ствари у друмском саобраћају на подручју 
општине Добој, начелник општине Добој донио је 
дана 03.06.2011.

Д А Љ И Н А Р 
са минималним временима вожње на 

општинским аутобуским линијама

Члан 1.

Овим Даљинаром и минималним временима 
вожње утврђује се за сваку релацију превоза, на 
подручју општине Добој следеће:

1. Аутобуске станице и стајалишта за улазак и 
излазак путника из аутобуса,

2. Удаљеност од почетне станице – стајалишта 
до завршне станице – стајалишта, као и удаљеност 
између станица – стајалишта на сваком путном 
правцу појединачно,  

3. Минимално вријеме вожње од почетне стани-
це – стајалишта до завршне станице – стајалишта, 
као и минимално вријеме вожње између станица – 
стајалишта на сваком путном правцу појединачно,
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4. Просјечна брзина вожње за сваки путни пра-
вац.

Члан 2.

Даљинар и минимална времена вожње превозни-
ци ће обавезно користити при изради редова вожње 
аутобуских општинских приградских линија.

За линије градског саобраћаја даљинар и мини-
мална времена вожње биће наведена у тендеру као 
дио услова који су прописани тендером.

Члан 3.

Превозници ће приликом израде редова вожње 
повећати 

- смањити минимална времена вожње из 
Даљинара за:

- повећати за 30 секунди за свако ново убачено 
стајалиште, са заокружењем на цио минут на већу 
вриједност;

- смањити за 30 секунди за свако ново избачено 
стајалиште из Даљинара, са заокружењем на цио 
минут на мање вриједности.

Члан 4.

За путне правце који нису обухваћени овим 
Даљинаром, а превозници имају намјеру да на ис-
тим отварају аутобуске линије дужни су поднијети 
писмени захтјев надлежном општинском органу 
за послове саобраћаја да се сними растојање и ми-
нимално вријеме вожње по којем би израдио ред 
вожње. 

Тако снимљено растојање и минимално вријеме 
вожње на путном правцу који није садржан у 
постојећем Даљинару постаје његов саставни дио.

Члан 5.

 Измјене и допуне овог Даљинара вршиће се по 
потреби на начин како је  и донесен.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-022-1-930/11                            НАЧЕЛНИК
Датум: 27.05.2011. г.                       Обрен Петровић, с.р.
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202.
На основу члана 18. став 3.  Закона о превозу у 

друмском саобраћају Републике Српске («Сл. глас-
ник РС« број 111/2008), члана 8. Одлуке о јавном 
превозу лица и ствари у друмском саобраћају на 
подручју општине Добој и члана 28. Статута оп-
штине  («Сл. гласник  општине Добој« број 2/2000)  
начелник општине донио је 

П Р А В И Л Н И К 
о критеријумима, начину и поступку 

усклађивања и регистрације 
редова вожње аутобуских линија 

на подручју општине Добој

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Правилником прописују се критеријуми, 
начин и поступак усклађивања, регистрација и об-
расци на којима се достављају приједлози редова 
вожње аутобуских линија на подручју општине 
Добој, који се усклађују и региструју код надлеж-
ног органа за послове саобраћаја општине Добој.

Члан 2.

У смислу овог Правилника утврђују се изрази 
који имају следећа значења:

1. «Превозник« је предузеће или физичко лице, 
који испуњава услове из члана 6. и 9. Закона о пре-
возу у друмском саобраћају  (у даљем тексту Закон) 
и члана 5. Одлуке о јавном превозу лица и ствари у 
друмском саобраћају на подручју општине Добој.

2. «Усклађивање редова вожње« представља 
радње чија је сврха успостављање линијског ауто-
буског превоза на одређеној релацији.

3. «Ред вожње« је исправа којом се утврђују 
елементи за обављање линијског превоза у друм-
ском саобраћају која садржи: релацију на којој се 
врши превоз, врста и број линије, назив превоз-
ника, редосљед станица и стајалишта и њихову 
удаљеност од почетне станице, вријеме поласка и 
доласка на сваку станицу и стајалиште, временски 
период у коме се одржава, рок важења реда вожње 
и кооперантски однос.

4. «Стари ред вожње« је регистрован ред вожње 
у текућем периоду важности.

5. «Стари ред вожње са промјеном« је стари ред 
вожње на коме су извршене следеће промјене:

- промјене назива превозника (кооперанта), 
- смањење броја полазака,
- брисање станица или стајалишта на траси ре-

да вожње (изузев почетних завршних станица и 
стајалишта),

- додавање новоизграђеног стајалишта на тра-
си реда вожње које се налази унутар трасе коју 
одређује почетна и завршна станица.

6. «Нови ред вожње« је приједлог реда вожње 
који раније није био регистрован у текућем пе-
риоду важности или који је настао из старог реда 
вожње на којем су извршене следеће промјене:

- промјена времена поласка или повратка у ста-
ром реду вожње,

- промјена трасе (итинирера кретања),
- продужење периода и броја дана одржавања,
- спајање старих редова вожње – полазака са 

или без промјене, 
- продужење релације у старом реду вожње, 
- увођење нових станица или стајалишта између 

полазне и завршне станице у реду вожње,
- сваки декларисани стари ред вожње (са више 

полазака и повратака) у којем је унесен нови пола-
зак или повратак, и 

- сваки декларисани стари ред вожње са 
промјеном (са више полазака и повратака) у којем 
је на једном или више полазака или једном или ви-
ше повратака извршена промјена времена поласка 
или повратка.

7. «Полазак« је утврђено вријеме започињања 
превоза у полазној станици - стајалишту са 
одговарајућом разрадом времена за успутне стани-
це - стајалишта и утврђеним временом доласка у 
завршну станицу - стајалиште.

8. «Стари полазак« је полазак у регистрованом 
старом реду вожње или старом реду вожње са 
промјеном. 

9. «Нови полазак« је сваки полазак у предложе-
ном новом реду вожње.

10. «Релација« је растојање између почетне и 
завршне станице - стајалишта у реду вожње на 
којој се врши улазак и излазак путника.
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11. «Дио релације« је растојање између двије и 
више станице - стајалишта у реду вожње на којој се 
врши улазак и излазак путника.

12. «Кооперација« је заједнички  превоз 
на линији према реду вожње који споразумно 
одржавају два или више превозника.

13. «Градска линија« је линија чија се релација 
налази у оквирима означеним саобрајним знаком 
који одређује подручје града Добоја.

14. «Општинска приградска линија« је линија 
чија се релација налази у оквирима општине, као 
и линија која транзитира подручје федерације БиХ 
без заустављања и пријема путника на територији 
федерације БиХ.

15. «Заинтересовани превозник са правом при-
говора у поступку усклађивања« је превозник који 
на релацији или дјелу релације одржава редован 
превоз путника на линијама општинског и регио-
налног ранга и да има двије заједничке станице – 
стајалишта и 40 %  заједничке трасе.        

 Под «Заједничком трасом« из претходног ста-
ва подразумијева се траса која је истовјетна у реду 
вожње приговарача и предлагача, гдје приговарач 
својим регистрованим редом вожње доказује да са 
предлагачевим новим редом вожње има најмање 
40% заједничке трасе.

16. «Период важности« је период од 1. јуна 
текуће до 31. маја наредне године.

17. «Новоизграђено стајалиште« је стајалиште 
кога нема у регистрованом реду вожње и даљинару, 
а за које је добијена употребна дозвола.

18. «Временски размак« је период времена прије 
и послије времена регистрованог поласка у оквиру 
кога се не може регистровати нови полазак.

19. «Режим одржавања« је тачно утврђени на-
чин одржавања линије, а може бити свакодневно 
или по унапријед утврђеним данима током перио-
да одржавања линије.

20. «Даљинар«је документ који садржи пода-
тке о мимималним временима вожње у (мин) и 
удаљеностима у (км) између појединих станица – 
стајалишта на аутобуским линијама.

21. «Минимално вријеме вожње« је најкраће 
вријеме вожње аутобуса између станица - 
стајалишта потребно за безбиједно кретање ауто-
буса на линији.

Ред вожње приликом регистрације мора имати 
затворен кружни ток што значи исти број полазака 
и повратака. 

Члан 3.

По правилу, надлежни општински орган за по-
слове сааобраћаја, ће сваке године до 25. фебруара 
објавити оглас о покретању поступка усклађивања 
редова вожње општинских линија.

Надлежни орган за послове саобраћаја јавним 
позивом обавјештава превознике о покретању по-
ступка усклађивања општинских редова вожње.

Усклађивање редова вожње врши се на основу 
приједлога редова вожње које су превозници оба-
везни доставити надлежном општинском органу за 
послове саобраћаја до 15. марта текуће године. 

Члан 4.

Усклађивање редова вожње општинских град-
ских и приградских линија обавља Комисија коју 
именује надлежни орган општине за послове 
саобраћаја.

Састав Комисије и број чланова одређује 
се Рјешенјем о именовању. Чланови Комисије 
бирају се из реда познаваоца проблематике јавног 
линијског превоза путника и не могу бити пред-
ставници заинтересованих превозника.

Члан  5. 

Комисија из претходног члана овлашћена 
је да води поступак усклађивања, рјешава по 
приједлозима и приговорима превозника у поступ-
ку усклађивања и регистрације редова вожње у 
складу са законом и овим Правилником.

О спроведеном поступку усклађивања води се 
записник који овјеравају предсједник Комисије 
и преставник надлежне службе за послове 
саобраћаја.

Члан 6.

Приједлози редова вожње који се достављају 
на усклађивање морају  садржавати ознаке, 
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декларације и друге податке унесене у утврђене 
обрасце.

Обрасци из претходног става саставни су дио 
овог правилника.

 
Приједлози општинских приградских линија 

које полазе из града или долазе у град за по-
лазну односно долазну станицу морају  имати 
саобраћајни терминал односно полазно аутобуско 
стајалиште или  аутобуску станицу. 

Члан 7. 

Приједлози редова вожње који нису утврђени у 
складу са одредбама Закона о превозу у друмском 
саобраћају и овим правилником, прописима из об-
ласти безбједности саобраћаја, минималним вре-
менима вожње и даљинаром, као и редови вожње 
који нису усклађени са обрасцем из овог правилни-
ка, те редови вожње са битним грешкама, нечитки 
и неблаговремено достављени неће се узимати у 
поступак усклађивања и регистрације.

Члан  8.

Стари редови вожње и стари редови вожње са 
промјеном  на састанку усклађивања Комисија за 
усклађивање само евидентира односно потврђује 
да су усклађени као стари редови вожње, односно 
да је промјена на старом реду вожње извршена у 
складу са чланом 2. тачка 5. овог правилника и као 
такве упућује  на регистрацију.

Члан 9.

Приликом подношења приједлога нових редова 
вожње за усклађивање, превозници су дужни, да 
за сваки нови полазак и за сваки нови повратак на 
предложеном реду вожње (у што улазе и редови 
вожње код пререгистрације на новог превозника) 
уплате на посебан рачун општине износ који је регу-
лисан Одлуком о накнадама коју доноси начелник 
општине и то сваке године приликом достављања 
приједлога редова вожње за усклађивање.

Редови вожње, односно поласци и повратци за 
које не буде уплаћен одређени износ и достављен 
доказ о уплати неће бити узети у поступак 
усклађивања.

Члан 10.

Средства из претходног члана ће се користи-
ти за покривање трошкова усклађивања редова 
вожње, израде даљинара, израде књиге редова 
вожње, итд., а контролу трошења вршити ће над-
лежни орган општине за послове саобраћаја.

УСКЛАЂИВАЊЕ РЕДОВА ВОЖЊЕ 

Члан 11.

Надлежни општински орган за послове 
саобраћаја обавјештава превознике о покретању 
поступка усклађивања уз детаљна упуства о 
радњама које треба да предузму у поступку при-
преме редова вожње за усклађивање.

Члан 12.

Комисија за усклађивање редова вожње утврђује 
исправност приједлога нових редова вожње и ста-
рих редове вожње са промјеном све оне који ни-
су урађени у складу са Законом и Правилником 
искључује из поступка усклађивања.

Стари редови вожње са промјеном и нови редо-
ви вожње, за које Комисија утврди да испуњавају 
све услове за усклађивање, заинтересованим пре-
возницима достављају се у облику књиге предло-
га редова вожње уз позив за усклађивање редова 
вожње 15 дана прије усклађивања.

Члан 13.

Усклађивање се врши на састанку превозника 
који организује надлежан општински орган за по-
слове саобраћаја, а могу му присустовати и остали 
заинтересовани (представници државних органа, 
пословних и других заједница, других предузећа, 
корисника превоза итд.)

Представници превозника морају имати 
писмена овлаштења која предају Комисији за 
усклађивање редова вожње прије почетка састанка 
усклађивања.

Члан 14.

Усклађивање поиједлога редова вожње на са-
станку усклађивања врши се на следећи начин:
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- састанком руководи преседник Комисије за 
усклађивање редова вожње или лице које он овла-
сти;

- представници превозника предају своја 
овлаштења;

- врши се прво читање приједлога редова 
вожње и евидентирање приговора; 

- у паузи усклађивања обавља се међусобно 
договарање заинтересованих превозника о датим 
приговорима на приједлоге редова вожње;

- Врши се друго читање приједлога редова 
вожње и утврђују се усклађени и оспоравани редо-
ви вожње;

- у току састанка усклађивања на приједлог 
редова вожње се стављају одређене ознаке које 
имају следећа значења;

- УС – усклађен, односно евидентиран по 
старом реду вожње,

- УП – усклађен по приједлогу,
- УИП – усклађен по измјењеном приједлогу, 
- О – одустао од приједлога,
- Р- резервисано за разговор,
- К – ред вожње који по приговору рјешава 

Комисија.

Члан 15.

Приговарање се врши важећим регистрованим 
редовима вожње само на приједлоге нових редова 
вожње, док се на старе редове вожње и старе редове 
вожње са промјеном не може стављати приговор.

Уколико два или више превозника предло-
же нове редове вожње са двије заједничке стани-
це – стајалишта и 40% и више заједничке трасе у 
временским размацима из члана 16. овог Правил-
ника, могу се договорити о кооперацији и начи-
ну одржавања, о чему обавјештавају Комисију на 
другом читању. Ако се договор не постигне пред-
ложени редови вожње се не могу усклађивати и ре-
гистровати.

Међусобно се могу оспоравати нови приједлози 
редова вожње у временским размацима из члана 
16. овог Правилника.

Приговоре на приједлоге редова вожње могу да 
дају само овлаштени представник заинтересованог 
превозника.

Члан 16. 

У поступку усклађивања редова вожње не може 
се оспоравати приједлог реда вожње на релацији 
или дјелу релације ако је вријеме поласка утврђено 

у приједлогу реда вожње ван следећих временских 
размака:

 а) за редове вожње на линијама дужине до 15 
километара - 15 минута прије времена  поласка и 
7 минута послије времена поласка регистрованог 
реда вожње,

б) за редове вожње на линијама дужине преко 
15 километара – 29 минута прије времена поласка и 
14 минута послије времена поласка регистрованог 
реда вожње.

Заинтересовани превозник може приговарати 
општинским и подручним, старим редом вожње и 
старим редом вожње са промјеном, ако има двије 
заједничке станице - стајалишта и 40% и више 
заједничке трасе на новопредложеном реду вожње.  

Члан 17.

Превозници не могу мјењати приједлог редова 
вожње на првом читању књиге приједлога редова 
вожње.

Измјене приједлога редова вожње могу се врши-
ти само на другом читању и то ако постоји саглас-
ност свих превозника који су на првом читању ста-
вили приговор. 

Уколико на измјену из претходног става има 
приговор превозник који није приговарао на првом 
читању,  ред вожње су упућује на Комисију.

Члан 18.

Уколико превозник није доставио уговор о 
кооперацији за нови ред вожње у прописаном року, 
предлагање кооперације у току усклађивања није 
дозвољено, изузев у случају из члана 15. став 2. 
овог правилника.

Приједлози редова вожње најављени у 
кооперацији у случају одустајања једног или ви-
ше коопераната биће регистровани на преосталог, 
односно преостале кооперанте. 

Увођење коопераната не може се вршити 
послије усклађивања редова вожње.

Члан 19.

У случају пререгистрације, кад услове 
испуњавају два или више превозника, Комисија ће 
цјенити да ли има потребе за пререгистрацију, те 
ће одредити превозника на којег ће бити регистро-
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ван ред вожње водећи рачуна о преосталим распо-
ложивим капацитетима и одржавању постојећих 
редова вожње.

РЈЕШАВАЊЕ  СПОРОВА 

Члан 20.  

Приговоре на приједлоге редова вожње дате у 
току другог читања и све приговоре на поступак 
усклађивања разматра Комисија из члана 4.

Приговори из претходног става подносе се пис-
мено Комисији у року садам дана од дана завршет-
ка састанка усклађивања.

Комисија рјешава и спорове настале код 
регистровања и преузимања редова вожње.

Члан 21.

Комисија је дужна да ријеши спорове у року од 
15 дана од дана истека рока за пријем приговора.

Одлука Комисије је коначна у поступку 
усклађивања.

Члан 22.

Аконтацију за трошкове рјешавање спорова 
насталих у поступку усклађивања редова вожње 
уплаћују обје стране, и приговарач и предлагач, на 
рачун и у износу који утврди надлежни општински 
орган за послове саобраћаја.

Спорови се рјешавају на основу доказа о 
уплаћеној аконтацији обје стране, и то на следећи 
начин; 

- Ако аконтацију нису уплатили ни пред-
лагач нити приговарач, приговор се не разматра, а 
предложени нови ред вожње се одбацује.

- Ако аконтацију није уплатио предлагач, а 
јесте приговарач, приговор се не разматра, пред-
ложени нови ред вожње се одбацује, а аконтација 
се враћа приговарачу;

- Ако је аконтацију уплатио предлагач, а 
није приговарач, нови ред вожње се региструје и 
аконтација се враћа предлагачу;

- Ако су аконтацију уплатили и предла-
гач и приговарач, Комисија разматра приговор, а 
аконтација се враћа страни која је добила спор.

- Трошкове рада Комисије сноси страна која 
изгуби спор.

Члан 23.

Након завршетка поступка усклађивања над-
лежни општински орган за послове саобраћаја ду-
жан је да у року од 20 дана достави свим превозни-
цима коначни извјештај о усклађивању.

РЕГИСТРАЦИЈА РЕДОВА ВОЖЊЕ 

Члан 24.

Усклађене редове вожње општнских градских и 
приградских линија региструје се на период од 5 
година.

Надлежан општински орган за послове 
саобраћаја уписује све усклађене редове вожње у 
Регистар редова вожње општинских линија који се 
води за ту општину. Сви регистри редова вожње 
су јавни.

Члан 25.

Број примјерака редова вожње за регистрацију, 
као и рокове за њихову доставу одређује надлежан 
општински орган за послове саобраћаја. 

Члан 26.

Ред вожње се региструје на име превозника који 
ће по њему вршити превоз путника на аутобуској 
линији. Ако ће се превоз вршити у кооперацији, 
ред вожње се региструје на име свих коопераната 
са истим правима и обавезама.

Уз редове вожње у кооперацији морају се при-
ложити овјерени уговори о кооперацији о начину 
одржавању линије.

Члан 27.

Надлежни општински орган за послове 
саобраћаја доставља регистрован и овјерен најмање 
један оргинални  примјерак реда вожње превоз-
нику на чије име гласи тај ред вожње, уз доказ да 
је превозник извршио уплату накнаде у складу са 
Одлуком о накнадама.

Ред вожње у кооперацији не може се доставити  
ни једном од коопераната уколико није приложен 
уговор о одржавању линије овјерен од свих коопе-
раната.
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ВАНРЕДНО УСКЛАЂИВАЊЕ 
РЕДОВА ВОЖЊЕ 

Члан 28.  

Послије редовног усклађивања и регистрације 
редова вожње може се, у изузетним ситуацијама и 
на приједлог превозника, надлежног општинског 
органа за послове саобраћаја или преставника ко-
рисника превоза вршити ванредно усклађивање 
редова вожње, уколико су у међувремену насту-
пили разлози који нису постојали приликом редов-
ног усклађивања редова вожње, односно уколико 
је дошло до престанка рада превозника који нема 
правног наследника, отварање новог путног прав-
ца,  више силе и других оправданих разлога.

Оправданост приједлога за ванредно усклађи-
вање редова вожње оцјењује надлежан општински 
орган.

Члан 29.

Ванредно усклађивање и регистрација редова 
вожње врши се на начин и по поступку као и ре-
довно усклађивање и регистрација редова вожње 
који су утврђени у овом Правилнику.

ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕДОВА ВОЖЊЕ

Члан 30.

Редови вожње општинских линија регистро-
ваних до 31. маја наредне године објављују се у 
јединственом аутобуском реду вожње чији је орга-
низатор издавања надлежни општински орган за за 
послове саобраћаја.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 31.

Измјене и допуне овог Правилника врше се на 
начин и по поступку за његово доношење.

Члан 32.

Овај Правилник ступа на снагу осам дана од да-
на објављивања.

Члан 33.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје 
да важи Правилник о критеријумима, начину и по-

ступку усклађивања и регистрације редова вожње 
аутобуских линија на подручју општине Добој 
објављен у Службеном гласнику општине Добој 
број: 01-012 –3-322/2000 дана 14.11. 2000. године.   

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-022-1-928/2011            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ          
Добој, 27.05.2011. године             Обрен Петровић, с.р.
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-----------------------------                                                       
Превозник (пун назив )
                                                                                                               НОВА ЛИНИЈА

Врста линије ---------------------------
                       (стална или сезонска )

                                        --------------------------------------------------------------
                                                        (уписати назив линије )

Вријеме у поласку Км СТАНИЦЕ
(стајалишта )

Врејеме у повратку
1       2        3        4 5       6        7        8

РЕЖИМ ОДРЖАВАЊА: (свакодневно, не саобраћа суботом, недјељом и државним празником под 1 
и 8 не саобраћа за вријеме школског распуста и сл. назнаке али не двосмислене из којих се не би могло 
закључити кад саобраћа).

РОК ВАЖЕЊА:  01.06. текуће године до 31. 05. наредне године. 

 
                                                                              -----------------------------
                                                                                                  потпис одговорног лица
Напомена: Ако је ред вожње у кооперацији онда ред вожње овјеравају сви кооперанти.

---------------------------------------
        Превозник (пун назив)
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                                                     С  П  И  С  А К
        Старих редова вожње за усклађивање за -----------------/-------------годину

Ред 
број

Назив  линије Регистар
број

       В  р  е  м  е  н  а кооперант
Пол/дол Пов/дол

                                                                                                ----------------------------------
                                                                                                 потпис одговорног лица

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ доношења Правилника о 
критеријумима, начину и поступку усклађивања 
и регистрације редова вожње аутобуских линија 
на подручју општине Добој, садржан је у члану 
18. став 3. Закона о превозу у друмском саобраћају 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 111/08) и члана 7. Одлуке о јавном 
превозу лица и ствари у друмском саобраћају на 
подручју општине Добој („Службени гласник оп-
штине Добој“, број: 4/10).

Образложење

Разлози за доношење новог Правилника о 
критеријумима, начину и поступку усклађивања и 
регистрације редова вожње аутобуских линија на 
подручју општине Добој, произилазе из потребе 
доношења нових законских и подзаконских аката 
који регулишу област јавног линијског превоза ли-
ца.
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203.
На основу члана 43. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 51. став 1. алинеја 
8. Статута општине Добој („Службени гласник оп-
штине Добој“ број 5/05, 3/08), начелник општине 
Добој доноси

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

о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске 

административне службе Добој

Члан 1.

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста општинске административне служ-
бе Добој број: 02-022-1-1876/08 од 30.07.2008. годи-
не („Службени гласник општине Добој“ број 8/08), 
Правилнику о измјенама и допунама Правилника 
о организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске административне службе општине 
Добој број: 02-022-1-2790/08 од 01.12.2008. године, 
број: 02-022-1-54/09 од 08.01.2009. године, број: 02-
022-1-448/09 од 19.02.2009., број: 02-022-1-1921/09 
од 22.10.2009. године, број: 02-022-1-2668/09 од 
29.12.2009. године, број: 02-022-1-31/10 од 12.02.2010. 
године, број: 02-022-1-940/10 од 22.04.2010. године, 
број 02-022-1-893/11 од 20.05.2011. године („Служ-
бени гласник општине Добој“ број 13/08, 1/09, 2/09, 
8/09, 10/09, 1/10, 3/10, 6/10, 1/11) у даљем тексту: 
Правилник

У члану 14. иза тачке 12.5 b) додаје се тачка 12.5 
c) Правилника -

Шеф Кабинета начелника општине Добој
Опис послова радног мјеста:
- прати и предузима одређене мјере у вези 

организације рада Кабинета,
- израђује нацрте и приједлоге одлука из 

дјелатности 0 за Скупштину општине Добој,
- даје стручно мишљење о приједлозима и нацр-

тима одлука,
- израђује анализе и извјештаје о раду начелни-

ка општине Добој,
- учествује у припреми уговора који су у над-

лежности начелника општине,
- учествује у припреми и контроли спровођења 

протокола начелника,

- обавља и друге послове и задатке које му 
повјери начелник општине из дјелокруга његовог 
рада,

- за свој рад одговоран је начелнику општине.
Сложеност послова: најсложенији
Службено звање: стручни савјетник
Посебни услови за обављање: висока струч-

на спрема - VII/1 степен школске спреме, дипло-
мирани правник или други факултет друштвеног 
смјера, 3 године радног искуства, положен стручни 
испит и познавање рада на рачунару.

Начин попуне: Објављивањем јавног конкурса
Број извршилаца: један /1/

Члан 2.

Овај Правилник о измјенама и допунама Пра-
вилника о организацији и ситематизацији радних 
мјеста Општинске административне службе Добој 
ступа на снагу даном доношења а биће објављен у 
Службеном гласнику општине Добој.

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ДОБОЈ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-022-1-1053/11                       НАЧЕЛНИК
Датум: 07.06.2011. г.                     Обрен Петровић, с.р.
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Оснивач и издавач листа  “Службени гласник општине Добој” је Општина Добој, тел. (053) 242-153,  
факс (053) 242-258. “Службени гласник општине Добој” излази по потреби на српском језику, 
ћириличним писмом, ијекавског изговора у тиражу око 100 примјерака. Главни и одговорни уред-
ник Миленко Иванчевић. Редакцијски одбор: Славица Живковић, Миленко Ђукановић и Џевад 
Хаџикадунић. Рјешењем Министарства информисања Републике Српске, број 01-213/96. од 05. 06. 
1996. године Јавно гласило “Службени гласник општине Добој” је уписан у Регистар јавних гласила 
под редним бројем 143.
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