БРОЈ 6

24. JУН 2019. ГОДИНЕ

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

Члан 4.

I
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.

На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник БиХ“ бр. 90/14), Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник
Града Добој“ бр. 2/15), а поступајући по Захтјеву
Одјељења за стамбено-комуналне послове Градске
управе Добој број 07-37-26-529/19
од 04.6.2019.
градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке „Набавка и уградња металних и бетонских парковских
клупа и металних и бетонских парковских канти за
смеће“ путем директог споразума
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке „Набавка и уградња металних и бетонских парковских
клупа и металних и бетонских парковских канти за
смеће“ путем директог споразума.

Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне
набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
стамбено-комуналне послове Градске управе Добој број
07-37-26-529/19 од 04.6.2019.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се
руководио чињеницом
да је предматна набавка
планирана у 2019. Планом јавих набавки, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту, да су
осигурана средства за исплату, те
предложена
одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је
као у члану 1. ове одлуке.

Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВа
износи
5.980,00
КМ
(словима:
петхиљададеветстоосамдесетконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја, буџетска позиција 511 300.
Јавна набавка
споразума.

Члан 3.
провести ће се путем директног

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-380/19.
Добој:07.06.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p
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На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана
18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по
захтјеву Одјељења за изградњу, обнову и развој Градске
управе Добој бр. 10/91-3-35/19 од 30.5.2019.
градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке –
„Извођење радова на изградњи 21 стамбене јединице
повратницима хрватске националности на подручје
града Добоја“ путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Извођење радова на изградњи 21 стамбене јединице
повратницима хрватске националности на подручје
града Добоја“ (талас 3), путем отвореног поступка јавне
набавке.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог
ПДВ-а
износи
521.600,00КМ
(словима:
петстодвадесетједнахиљадашестоконвертибилнихмара
ка). Средства за предметну набаваку обезбијеђена су у
буџету Града и теретиће буџетску позицију 415 200,
подекономски код 190 008.
Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка,
те ће се поступак јавне набавке провести у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне
набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
изградњу, обнову и развој Градске управе Добој бр.
10/91-3-35/19 од 30.5.2019.

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је
као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-372/19.
Добој:03.06.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 14. став (1), члана 17. став (1), члана
18. став (1) и члана 25. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), а поступајући по
захтјеву Одјељења за привреду и друштвене
дјелатности Градске управе Добој бр. 04/30-1-499/19 од
03.6.2019. градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке –
„Извођење радова на адаптацији објеката
водоснабдијевања Липац“
путем отвореног поступка набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке –
„Извођење
радова
на
адаптацији
објеката
водоснабдијевања Липац“ путем отвореног поступка
јавне набавке.
Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВа
износи
36.204,50
КМ
(словима:
тридесетшестхиљададвјесточетириконвертибилнемарк
е и 50/100).
Средства за предметну набаваку обезбијеђена су у
буџету Града и теретиће буџетску позицију 412 500,
подекономски код 150 009.
Члан 3.
Јавна набавка провести ће се путем отвореног поступка,
те ће се поступак јавне набавке провести у складу са
Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се
руководио чињеницом да су за предложену набавку
обезбијеђена средства у буџету Града, да је реално
процијењена вриједност набавке на тржишту, те
предложена одговарајућа врста поступка јавне набавке.

Члан 5.
Отварање и оцјену понуда извршиће Комисија за јавне
набавке.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Градске управе
Добој бр. 04/30-1-499/19 од 03.6.2019. и Елаборат
адаптације објекта ВДС Липац
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Члан 7.

Члан 3.

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

Јавна набавка
споразума.

спровести ће се путем директног
Члан 4.

Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се
руководио чињеницом да је предложена набавка
планирана Планом јавних набавки у 2019., да су за
предложену набавку обезбијеђена средства у буџету
Града, да је реално процијењена вриједност набавке на
тржишту, те предложена одговарајућа врста поступка
јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је
као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-384/19.
Добој:11.06.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 18. став (1), члана 90. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14),
Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник БиХ“ бр. 90/14), Правилника о
поступку директног споразума („Службени гласник
Града Добој“ бр. 2/15), а поступајући по Захтјеву
Територијалне ватрогасне јединице Градске управе
Добој број 25/19 од 18.6.2019.градоначелник д о н о с и

ОДЛУКУ

Саставни дио ове одлуке је Захтјев Територијалне
ватрогасне јединице Градске управе Добој број 25/19 од
18.6.2019.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Добој.

Образложење
При доношењу ове одлуке, уговорни орган руководио
се чињеницом да су за предметну набавку обезбијеђена
средства у буџету Града, да је реално процијењена
вриједност набавке на тржишту, те да је предложена
одговарајућа врста поступка јавне набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је
као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-395/19.
Добој:20.06.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

о покретању поступка набавке услуга –
„Преглед и испитивање изолационих апарата за
заштиту органа за дисање – спиратон апарати“
путем директног споразума

На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1), члана
24. став (1), тачка а), члана 28. став (1) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ бр. 39/14“), а
поступајући по захтјеву Одјељења за просторно
уређење Градске управе Добој број 05-256/19 од
17.6.2019. градоначелник доноси

Члан 1.

ОДЛУКУ

Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга –
Преглед и испитивање изолационих апарата за заштиту
органа за дисање – спиратон апарати – (12 комада)
путем поступка директног споразума.

о покретању поступка јавне набавке радова –
„Извођење радова на изградњи сливника у улици Цара
Душана (продужетак улице) у Добоју“
путем преговарачког поступка без објаве обавјештења
о набавци

Члан 2.

Члан 1.

Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВ-а
износи 1.200,00 КМ.
(Словима: хиљадудвјестоконвертибилнихмарака).
Средства за предметну набавку обезбијеђена су у
буџету Града Добоја за 2019. и теретиће буџетску
позицију 412 500.

Одобрава се покретање поступка јавне набавке
радова: Извођење радова на изградњи сливника у
улици Цара Душана (продужетак улице) у Добоју путем
преговарачког поступка без објаве обавјештења о
набавци.
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Члан 2.
Процијењена вриједност набавке без урачунатог ПДВа
износи:
21.420,00
КМ
(словима:
двадесетједнахиљадачетристодвадесетконвертибилних
марака).
Средства за предметну набавку теретиће буџетску
позицију 511 100.
Члан 3.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС'' број 97/16), члана 19. Закона о
систему јавних служби (,,Службени гласник РС'' број:
68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. Закона о предшколском
васпитању и образовању (,,Службени гласник РС'' број:
79/15) и члана 60. Статута града Добоја ( ,,Службени
гласник града Добоја'' број: 1/17) Градоначелник града
Добоја доноси:

ОДЛУКУ

Јавна набавка спровести ће се путем преговарачког
поступка без објаве обавјештења о набавци, а на основу
члана 24. став (1), тачка а), односно члана члана 28. став
(1) Закона о јавним набавкама, с обзиром да се ради о
извођењу додатних неопходних радова који нису
укључени у првобитно закључени уговор и који се не
могу технички одвојити од основног уговора.
Члан 4.
Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем бр.
02-022-1-1609/17 од 27.7.2017. која ће извршити оцјену
квалификаности позваног понуђача и дати препоруку о
исходу предметног поступка.
Члан 5.

о давању сагласности на Измјене Појединачног
колективног уговора за запослене у Јавној
предшколској установи ,,Мајке Југовић'' Добој
I
Даје се сагласност на Измјене Појединачног
колективног
уговора
за запослене у Јавној
предшколској установи ,,Мајке Југовић'' Добој број:
441/19 од 29.05.2019. године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику града Добоја.

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је Захтјев Одјељења за
просторно уређење Градске управе Добој број 05256/19 од 17.6.2019.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику Града Добој“.
Образложење
При доношењу Одлуке Уговорни орган посебно се
руководио чињеницом да је за предложену набавку
реално процијењена њена вриједност на тржишту, те да
у складу са чланом 24. став (1), тачка а) додатни радови
не прелазе 20 % од вриједности основног уговора и да
је предложена одговарајућа врста поступка јавне
набавке.
На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је
као у члану 1. ове одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-404-1-394/19.
Добој:20.06.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-022-1058/19.
Добој:06.06.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 59. и 82. став 3 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 97/16), члана 60. Статута Града Добој („Службени
гласник Града Добој“, бр. 1/17), члана 8, 31. и 32.
Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Града Добој“, бр. 10/09 и 3/16),
члана 73. и 74. Закона о основама безбједности
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини
(„Службени гласник БиХ“, бр. 6/06), Закона о измјенама
и допунама Закона о основама безбједности саобраћаја
на путевима у Босни и Херцеговини („Службени
гласник БиХ“, бр. 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17
и 9/18) и члана 10, 11, 20. и 26. Одлуке о јавним
паркиралиштима („Службени гласник Града Добој“, бр.
4/19), градоначелник града Добој донио је

ПРАВИЛНИК
о условима, начину коришћења, организацији и начину
наплате комуналне таксе за паркирање на јавним
паркиралиштима на подручју града Добој
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 1.
Правилником о условима, начину коришћења,
организацији и начину наплате комуналне таксе за
паркирање на јавним паркиралиштима на подручју
града Добој (у даљем тексту: Правилник) утврђују се
врсте и цијене комуналне таксе за паркирање, радно
вријеме
паркиралишта,
коришћења
јавних
паркиралишта и дужности корисника паркинга, начини
блокирања, деблокирања и премјештања неадекватно
(непрописно) паркираних возила, начини наплате
комуналне таксе за паркирање те начин и процедура
пражњења новца из паркинг аутомата и раздуживање
средстава наплаћених на паркинзима затвореног типа
на подручју града Добој.
II ВРСТЕ И ЦИЈЕНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА
ПАРКИРАЊЕ И РАДНО ВРИЈЕМЕ
ПАРКИРАЛИШТА

 Паркинг карта на паркиралиштима у 1. тарифној
зони износи 1 КМ за сваки час паркирања, а
вишесатна карта за паркирање износи 3 КМ;
 Паркинг карта на паркиралиштима у 2. тарифној
зони износи 0,5 КМ за сваки час паркирања, а
вишесатна карта за паркирање износи 2 КМ;
 Претплатна карта која се може користити на свим
паркиралиштима износи 30 КМ мјесечно,
односно 150 КМ годишње;
 Претплатна карта за резервацију износи 650 КМ
годишње;
 Повлашћена карте за станаре на паркиралиштима
испред стамбеног објекта без обавезе резервације
износи 10 КМ мјесечно или 50 КМ годишње а
цијена повлашћене карте за власнике, односно
кориснике пословних простора који се баве
привредном дјелатношћу и њихове раднике, на
паркиралиштима испред пословног објекта без
обавезе резервације износи 20 КМ мјесечно или
100 КМ годишње.

Члан 2.

Члан 3.

Комунална такса за паркирање може се купити као
сатна, вишесатна или дневна карта, према тарифној
групи којој припада, те као претплатна карта (мјесечна,
годишња, претплатна за резервацију) и повлаштена
карта (мјесечна и годишња), за коју је корисник
заинтересован. На јавним паркиралиштима наплата
паркирања се врши по започетом сату, вишесатном,
дневном трајању или претплатном и повлашћеном
картом, плаћањем сатне карте, вишесатне карте, дневне
карте, претплатне и повлашћене карте:
 Сатна паркинг карта важи за сваки започети сат
према утврђеном времену коришћења,
 Вишесатна паркинг карта важи од тренутка
куповине па до краја радног времена јавног
паркиралишта,
 Дневна паркинг карта важи од тренутка издавања
до истог времена у првом сљедећем радном дану
у коме се врши наплата паркирања,
 Претплатна карта може бити мјесечна или
годишња и може се користити на свим
паркиралиштима,
 Претплатна карта за резервацију издаје се на
период од годину дана заинтересованом правном
лицу или инвалидном лицу са међународним
знаком
приступачности
за
резервисање
паркиралишта или његовог дијела на мјестима
гдје се не врши наплата паркинга,
 Повлаштена карта може бити мјесечна и годишња
и издаје се власницима станова и пословних
простора те радницима који су запослени у
пословним објектима, а која се користи
искључиво за паркирање на паркинзима испред
свог стамбеног објекта односно пословног
простора.

Радно вријеме на свим паркиралиштима је од 07.00 до
20.00 часова, осим недјеље и државних празника.

Комуналне таксе на свим паркиралиштима, без
обзира на начин наплате су сљедеће:
 Дневна карта за сва паркиралишта износи 10 КМ.
 Паркинг карта за паркирање у екстра зони износи
1 KM за сваки час паркирања, а вишесатна карта
за паркирање износи 5 КМ;

III ДУЖНОСТИ КОРИСНИКА ПАРКИНГА И
КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 4.
Корисник паркиралишта уласком на паркинг мјесто
односно паркиралиште прихвата услове прописане
Одлуком о јавним паркиралиштима (Службени гласник
Града Добој" бр. 4/19) и овим Правилником.
Корисник отвореног јавног паркиралишта плаћа услугу
коришћења јавног паркиралишта унапријед за
планирано вријеме паркирања (најмање један сат)
куповином паркинг карте или електронским путем
(СМС), изузев затворених паркиралишта гдје приликом
напуштања паркиралишта плаћа накнаду према
подацима са улазног принт листића.
Изузетно од става 1. овог члана, корисник може платити
услугу паркирања накнадно по обавјештењу о
неадекватном (непрописном) паркирању, на начин и
под условима прописаним чланом 7. овог правилника.
Члан 5.
Корисник јавног паркиралишта може се опредијелити
за услугу коришћења јавног паркиралишта по
започетом сату, вишесатном или дневном трајању на
начине одређене чланом 13. Одлуке о јавним
паркиралиштима.
Корисник који је паркирао возило а није се опредијелио
за кориштење услуге паркирања из става 1. овог члана,
користи паркинг мјесто под условима који важе за
паркирање у дневном трајању.
Корисник који користи услугу паркирања по започетом
сату, односно вишесатном трајању, на начин из става 1.
овог члана, истеком времена кориштења паркиралишта
у случају да не продужи паркинг карту аутоматски
наставља кориштење паркинг мјеста под условима и на
начин из става 2. овог члана.
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Корисник паркиралишта је дужан поштовати одредбе
из члана XIX Одлуке о јавним паркиралиштима.
Члан 6.
Контролу наплате паркинга и правилност коришћења
паркиралишта контролише овлашћени радник правног
лица на које су пренесена овлашћења вршења послова
уређења, управљања, наплате и евиденције комуналне
таксе за паркирање (у даљем тексту: Контролор).
Контролор мора имати идентификациону исказницу на
видном мјесту, на којој је исписан назив града Добој и
назив правног лица на које су пренесена овлашћења
вршења послова уређења, управљања, наплате и
евиденције комуналне таксе за паркирање, серијски
број, име и презиме Контролора и фотографија
овлашћеног радника.
Члан 7.
Уколико се контролом од стране Контролора утврди да
је дошло до повреда услова коришћења паркиралишта
из члана XIX став 2 тачке 1 и 10 Одлуке о јавним
паркиралиштима, односно уколико је возило паркирано
на паркинг мјесту без купљене паркинг карте и
истакнуте паркинг карте испод предњег вјетробранског
стакла, или по истеку плаћеног времена за паркирање
остане на паркингу а новом уплатом не продужи
плаћено вријеме паркирања, кориснику паркиралишта
се на возилу оставља обавјештење о неадекватном
(непрописном) паркирању, испод брисача на предњем
вјетробранском стаклу, са инструкцијом за уплату
дневне карте и возило се фотографише на начин да се
види постављено обавјештење, или уколико је у
могућности уручује га лично кориснику.
Достављање
обавјештења
о
неадекватном
(непрописном) паркирању са инструкцијом за плаћање
дневне карте на начин из става 1. овог члана сматра се
уредним и доцније оштећење или уништење
обавјештења нема утицаја на валидност достављања и
не одлаже плаћање дневне паркинг карте.
Члан 8.
Обавјештење
о
паркирању садржи:

неадекватном

(непрописном)

 назив Града Добој и назив правног лица на које су
пренесена овлашћења вршења послова уређења,
управљања, наплате и евиденције комуналне
таксе за паркирање,
 серијски број
 дан, мјесец, годину и вријеме неадекватног
(непрописног) паркирања,
 регистарску ознаку возила,
 мјесто/ознаку паркиралишта на којем је извршено
неадекватно (непрописно) паркирање,
 опис почињеног неадекватног (непрописног)
паркирања односно таксативно наведени разлози,
 инструкција о плаћању комуналне таксе за
паркирање те даљим корацима које је
власник/возач возила дужан предузети и
 потпис овлашћеног радника.

Члан 9.
Власник односно возач возила, након издатог
обавјештења, дужан је на аутомату за наплату или
путем тикета купљеног на обиљеженим мјестима
платити цјелодневну комуналну таксу за паркирање
(дневну карту) у износу од 10 конвертибилних марака,
те исту у року од 24 часа од неадекватног (непрописног)
паркирања донијети на увид овлаштеном контролору
или у просторије правног лица на које су пренесена
овлашћења вршења послова уређења, управљања,
наплате и евиденције комуналне таксе за паркирање,
према инструкцијама на обавјештењу.
Изузетно, уколико власник или возач возила није у
могућности да на аутомату за наплату или обиљеженом
мјесту купи дневну карту, уплату комуналне таксе може
извршити овлаштеном контролору, на благајни правног
лица на које су пренесена овлашћења вршења послова
уређења, управљања, наплате и евиденције комуналне
таксе за паркирање или на жиро рачун Града Добој.
Члан 10.
Уколико власник или возач возила не поступи по
обавјештењу, односно не плати дневну карту или
плаћену дневну карту не достави на увид сходно члану
9.
Правилника,
о
почињеном
неадекватном
(непрописном) паркирању се обавјештава Одјељење за
послове комуналне полиције које ће предузети мјере из
своје надлежности, односно власнику или возачу
возила се издаје прекршајни налог.
IV БЛОКИРАЊЕ, ДЕБЛОКИРАЊЕ И
ПРЕМЈЕШТАЊЕ НЕПРОПИСНО
(НЕАДЕКВАТНО) ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА
Члан 11.
Одјељење за послове комуналне полиције може
писменим налогом наложити блокирање точкова
возила уколико се ради о возилима страних
регистарских ознака која су неадекватно (непрописно)
паркирана.
Послове блокирања возила врше овлашћени радници
правног лица коме су пренесена овлашћења вршења
послова уређења, управљања, наплате и евиденције
комуналне такcе за паркирање.
Члан 12.
Налог за блокирање точкова возила возила садржи:
 податке о налогодавцу,
 датум и вријеме издавања,
 регистарску ознаку возила,
 фотографију или скицу возила и опис
прекршаја, са наведеним обиљежјима која
карактеришу непрописно паркирање, а због
којег је возило блокирано,
 податке о овлашћеном лицу које врши
блокирање возила,
 сва уочена оштећења, као и констатација да
ли су на возилу закључана врата и поклопци
мотора и пртљажника.
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Записник потписује комунални полицајац који је
наложио мјеру блокирања возила на паркиралишту.
На предње вјетробранско стакло возила ставља се
налог, односно записник комуналног полицајца о
наложеној мјери, уплатница за уплату накнаде за
деблокирање и обавјештење да је возило блокирано са
упутама шта возач мора учинити.
Текст обавјештења исписан је на српском и енглеском
језику.
Уколико се из било којег разлога не може извршити
блокирање точкова возила, комунални полицајац ће
предузети друге мјере из оквира своје надлежности.
Ако власник блокираног возила не преузме возило до
краја радног времена наплате паркинга, или се појави и
не плати трошкове деблокирања возила, возило ће бити
одблокирано, а комунални полицајац ће предузети
друге мјере из оквира своје надлежности.
Члан 13.
Ако се контролом утврди да је возило паркирано
супротно одредбама члана XIX, став 2. тачке 3, 4, 5, 6,
7, 8 и 9 Одлуке о јавним паркиралиштима односно ако
је:
 возило паркирано на паркинг мјестима која су
резервисана и означена знаком ПР или Р те на
возилу није истакнута картица за резервисано
мјесто за паркирање,
 возило паркирано на пролазу и комуникацијама
унутар паркиралишта,
 паркирано друго возило (приколица, радна и
прикључна машина и сл.) на паркиралиштима
која су намијењена за паркирање путничких
аутомобила;
 остављено неисправно или нерегистровано
возило;
 возилом заузето два или више паркинг мјеста;
 паркирано возило за које је послата СМС порука
са погрешним подацима;
 блокирано возило страних регистарских ознака а
за које до истека радног времена паркинга није
уплаћена накнада на име деблокирања;
поступак премјештања започиње на основу писменог
налога за премјештање возила издатог од стране
комуналне полиције којим се налаже радницима
правног лица на које су пренесена овлашћења вршења
послова уређења, управљања, наплате и евиденције
комуналне таксе за паркирање предузимање мјере
премјештања возила специјалним возилом (паук).
Поступак премјештања возила које је паркирано
супротно одредбама члана 31. и 32. Одлуке о
безбједности саобраћаја на путевима и члана 73. и 74.
Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима
у Босни и Херцеговини, као и када моторно возило
представља непосредну опасност за учеснике у
саобраћају, започиње на основу писменог налога
издатог од стране овлашћеног радника МУП-а.
Члан 14.
Писмени налог за премјештање возила који издаје
комунална полиција садржи:

 податке о налогодавцу,
 датум и вријеме издавања,
 фотографију или скицу возила које је неадекватно
(непрописно) паркирано,
 марку, тип и регистарску ознаку возила,
 опис неадекватног (непрописног) паркирања са
наведеним повредама члана прописа на основу
којег је возило премјештено,
 подаци о лицу које врши премјештање возила,
 број специјалног возила којим се врши
премјештање.
Члан 15.
Радници правног лица на које су пренесена овлашћења
вршења послова уређења, управљања, наплате и
евиденције комуналне таксе за паркирање, који
управљају специјалним возилом „ПАУК“, дужни су да
по налогу комуналне полиције или овлашћеног радника
МУП-а обаве слиједеће:
 записнички констатују затечено стање возила
прије премјештања те да возило фотографишу,
 безбједно утоваре возило,
 технички обезбиједе возило прије транспорта,
 безбиједно превезу возило и
 безбиједно истоваре возило.
Члан 16.
Премјештање возила се сматра започетим од момента
када специјално возило „ПАУК“ стигне на мјесто рада
до одвајања возила од тла.
У случају да возач стигне у вријеме започетог
премјештања возила, радници на специјалном возилу
„ПАУК“ ће му наплатити накнаду за "започето
премјештање".
Возачу се издаје потврда о извршеној наплати коју
потписује и присутно овлашћено лице које је наложило
мјеру премјештања.
Члан 17.
Возач специјалног возила „ПАУК“ записнички предаје
возило дежурном раднику на депоу.
Уз возило се предаје:
 два примјерка налога за премјештање,
 два примјерка записника о затеченом стању
возила прије премјештања и предаје возила на
депо.
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 за премјештање,
 број записника о оштећењима и предаји возила на
депо,
 идентификациони број возача „ПАУКА“ и
регистарски број „ПАУКА“.
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Поред наведеног, при преузимању возила у књигу се
уносе и:
 подаци о власнику возила, односно возачу возила
(име, презиме, ЈМБ, адреса становања, број личне
карте и мјесто издавања),
 број записника-рачуна о преузимању возила и
 износ трошкова премјештања и чувања возила.
Члан 18.
Власнику, односно возачу возила, возило ће се издати
са депоа по извршеној наплати трошкова за
премјештање.
У поступку наплате трошкова за премјештање обавезно
је утврдити идентитет власника, односно возача возила,
а на основу докумената наведених у записнику/рачуну
о
преузимању
возила.
Један
примјерак
записника/рачуна се обавезно предаје власнику или
возачу возила.
Евентуалне штете на возилу настале за вријеме
премјештања возила или за вријеме чувања на депоу
сноси правно лице на које су пренесена овлашћења
вршења послова уређења, управљања, наплате и
евиденције комуналне таксе за паркирање, односно
осигуравајућа кућа са којом је правно лице закључило
уговор о осигурању возила приликом премјештања.
Ако возило није преузето у року од 24 часа за исто се
обрачунава дневна лежарина.
Правно лице које управља депоом дужно је
премјештено возило чувати на депоу за чување возила
до предаје возила власнику, односно возачу возила.
Члан 19.
Накнада трошкова за премјештање и чување
неадекватно (непрописно) паркираних возила износи:
 за премјештање возила на удаљеност до два
километра од мјеста депоновања возила 40
конвертибилних марака,
 за премјештање возила на удаљеност од два до
десет километара од мјеста депоновања возила 60
конвертибилних марака,
 за премјештање возила на удаљеност преко десет
километара од мјеста депоновања возила 90
конвертибилних марака.
Висина накнаде трошкова за чување возила на депоу по
једном започетом дану износи 10 конвертибилних
марака.
Висина накнаде трошкова за деблокирање непрописно
(неадекватно) паркираних путничких возила износи 30
конвертибилних марака.
Висина накнаде трошкова за започето премјештање
износи 30 конвертибилних марака.
Начин наплате трошкова из овог члана биће дефинисан
интерним актом правног лица на које су пренесена
овлашћења вршења послова уређења, управљања,
наплате и евиденције комуналне таксе за паркирање.
V НАПЛАТА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА
ПАРКИРАЊЕ

Члан 20.
Према члану 13. Одлуке о јавним паркиралиштима
наплата комуналне таксе за паркирање може се вршити
на један од сљедећих начина:





путем аутомата за наплату,
путем СМС-а,
путем ручне наплате,
путем полуаутоматских и аутоматских система
наплате,
 путем тикета купљеног на обиљеженим мјестима.
ПЛАЋАЊЕ ПАРКИНГА ПУТЕМ АУТОМАТА ЗА
НАПЛАТУ
Члан 21.
На паркиралиштима на којима се плаћање комуналне
таксе за паркирање врши путем аутомата, корисник по
доласку на паркиралиште, количином убачених
кованица у аутомат одређује дужину плаћеног
паркирања.
Корисник је дужан да паркинг карту из аутомата
постави на видно мјесто са унутрашње стране
вјетробранског стакла паркираног возила, да контролор
може неометано утврдити када је започето паркирање.
Цјеновник, услови коришћења, упутство за коришћење
аутомата и остале битне информације биће истакнути
на аутомату са предње стране.
Корисницима и другим лицима забрањено је
блокирање, односно оштећење аутомата за наплату
паркирања (убацивањем неодговарајућих кованица или
других материјала и вршења било каквих других
радњи).
ПЛАЋАЊЕ ПАРКИНГА ПУТЕМ СМС-А
Члан 22.
Корисник паркиралишта започиње плаћање паркирања
путем СМС поруке на начин на у текст нове поруке
упиште регистарски број возила:
а) порука се шаље на број који је одређен за
плаћање услуге паркирања,
б) након исправно послате поруке систем
кориснику враћа информацију у виду СМС поруке у
којој је наведен регистарски број возила за који је
плаћен паркинг, износ наплаћене услуге и обавјештење
да се порука сачува до истека паркирања,
в) пет до десет минута прије истека укупно
уплаћеног времена паркирања корисник добија СМС
поруку са обавјештењем о истеку времена и тренутку
истека (датум, сат и минут),
г) након добијања информације из претходна два
става, корисник може послати још СМС порука и
унапријед продужити паркирање за сљедећи сат
паркирања,
д) ако информациони систем (у даљем тексту:
систем) установи да порука није правилно послата,
корисник добија упозорење о погрешно послатој
поруци и тада треба поновити слање исправне поруке,
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ђ) уколико корисник намјерно или грешком
пошаље СМС поруку за услугу паркирања у времену
када систем не ради, аутоматски се уплата одлаже и
важи за први сат наплате у првом сљедећем дану када
се врши наплата и корисник добија обавјештење о томе,
е) уколико систем из било којих разлога није
оперативан, корисник након слања поруке добија
информацију да систем није оперативан и да корисник
искористи алтернативан начин плаћања услуге
коришћења паркинга.
Корисник паркинг простора слањем СМС поруке на
одговарајући број, који се налази на вертикалној
сигнализацији, може платити паркирање за зону у којој
је паркирао возило, према члану 2. овог Правилника.
ПЛАЋАЊЕ ПАРКИНГА ПУТЕМ РУЧНЕ НАПЛАТЕ

Корисник је дужан да на паркинг карти уочљиво
хемијском оловком означи годину, мјесец и дан у којем
се користи паркинг мјесто, те сат и минут у којем је
паркирање започето.
Корисник је дужан да испуњену паркинг карту постави
на видно мјесто са унутрашње стране предњег
вјетробранског стакла, тако да контролор може
неометано утврдити када је започето паркирање.
Корисник паркиралишта куповином паркинг карте
може платити паркирање за сатну или вишесатну карту,
за зону у којој је паркирао возило.
VI НАЧИН И ПРОЦЕДУРА ПРАЖЊЕЊА НОВЦА
ИЗ ПАРКИНГ АУТОМАТА И РАЗДУЖЕЊЕ
СРЕДСТАВА НАПЛАЋЕНИХ НА ПАРКИНГУ
ЗАТВОРЕНОГ ТИПА И НОВЧАНОГ ТОКА

Члан 23.
Члан 26.
У изузетним случајевима, када није могуће користити
неки од начина наплате паркинга, може се према
потреби обављати и ручна наплата помоћу овјерених
блок карти.
Блок карте садрже све елементе прописане чланом 14.
Одлуке о јавним паркиралиштима и морају бити
овјерене печатом правног лица коме су пренесена
овлашћења вршење послова уређења, управљања,
наплате и евиденције комуналне таксе за паркирање.
ПЛАЋАЊЕ ПАРКИНГА ПУТЕМ
ПОЛУАУТОМАТСКИХ И АУТОМАТСКИХ
СИСТЕМА НАПЛАТЕ
Члан 24.
На затвореним паркиралиштима корисник узима принт
листић на којем се региструје вријеме уласка на
паркиралиште.
Корисник комуналну таксу за паркирање плаћа
приликом напуштања паркинга у одговарајућем износу
на основу проведеног времена на паркиралишту.
Кориснику затвореног паркиралишта без улазног
листића биће обрачунато вријеме од почетка радног
времена на паркиралишту.
ПЛАЋАЊЕ ПАРКИНГА ПУТЕМ ТИКЕТА НА
ПРОДАЈНИМ МЈЕСТИМА
Члан 25.
Плаћање комуналне таксе за паркирање тикетом на
продајним мјестима вршиће се куповином тикета на
киосцима и другим погодним продајним мјестима са
видно истакнутим обавјештењем о продаји.
Паркинг карта садржи са предње стране: назив града
Добој и назив правног лица на које су пренесена
овлашћења вршења послова уређења, управљања,
наплате и евиденције комуналне таксе за паркирање,
серијски број паркинг карте, знакове којима се
обиљежава година, мјесец, дан и вријеме коришћења
паркинга, његову цијену, а на полеђини паркинг карте
је истакнут начин коришћења паркинг карте.

Пражњење апарата врши се посљедњег радног дана у
седмици.
Пражњење апарата врши Комисија за пражњење
апарата. Комисију именује овлашћено лице правног
лица на које су пренесена овлашћења вршења послова
уређења, управљања, наплате и евиденције комуналне
таксе за паркирање.
Комисију чини 5 чланова, од којих најмање 3 члана
морају бити присутни приликом пражњења апарата.
Сва утврђена чињенична стања записнички се
констатују.
Средства се уплаћују на благајну правног лица на које
су пренесена овлашћења вршења послова уређења,
управљања, наплате и евиденције комуналне таксе за
паркирање, након чега се средства уплаћују на благајну
града Добој, истог дана по пражњењу апарата.
Средства са паркинга затвореног типа уплаћују се на
благајну правног лица на које су пренесена овлашћења
вршења послова уређења, управљања, наплате и
евиденције комуналне таксе за паркирање а сва
чињенична стања и евентуалне неправилности
констатују се записнички, након чега се средства
уплаћују на благајну града Добој, истог дана по
раздуживању средстава.
Уколико се средства не могу уплатити на благајну града
Добој истог дана по раздуживању (ван радног времена
или у дане викенда), средства ће се предати шефу
паркиралишта који ће иста депоновати у сеф у сједишту
правног лица на које су пренесена овлашћења вршења
послова уређења, управљања, наплате и евиденције
комуналне таксе за паркирање и средства ће се
уплатити на благајну града Добој првог следећег радног
дана.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Мјесечне, годишње и повлашћене карте издате до дана
ступања на снагу овог Правилника важе до истека
времена на које гласе.
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Члан 28.

Члан 3.

Надзор над извршавањем одредаба овог Правилника
врше овлашћена лица правног лица на које су пренесена
овлашћења вршења послова уређења, управљања,
наплате и евиденције комуналне таксе за паркирање.

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

Члан 29.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о
условима,
начину коришћења,
организацији и начину наплате комуналне таксе за
паркирање на јавним површинама на подручју града
Добој ("Службени галсник града Добој" број 3/17).

Број: 02-022-1158/19.
Добој:21.06.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

Члан 30.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику града Добој".
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-022-1045/19.
Добој:05.06.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

На основу члана 59. став 1. тачка 8. и члана 60. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16 ) и члана 60. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17),
Градоначелник Града Добој доноси :

П Р А В И Л Н И К
о измјени Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста
Градске управе Града Добој

На основу члана 35. став 2. Појединачног колективног
уговора за запослене у Градској управи Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 4/17 , 8/17, 3/18
,5/18 и 5/19), Градоначелник Града Добој (у даљем
тексту: послодавац) и Самостални синдикат запослених
радника у Градској управи Града Добој (у даљем тексту:
Синдикат), закључују:

АНЕКС
Појединачног колективног уговора за запослене
у Градској управи Града Добој
Члан 1.
У Појединачном колективном уговору за запослене у
Градској управи Града Добој, („Службени гласник
Града Добој“, број 4/17 , 8/17, 3/18 ,5/18 и 5/19), члан 7.
се мијења и гласи:
„Члан 7.
Најнижа цијена рада у Градској управи Града Добој
износи 130,00 КМ и примјењиваће се као основ за
обрачун плата запослених.“

Члан 1.

Члан 2.

У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Градске управе Града
Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 4/17,
7/18,1/19 и 4/19, 5/19 ) у даљем тексту: Правилник,
извршене су измјене и то у Поглављу II распоред
послова и задатака-систематизација на следећи начин:
У члану 51.Правилника - 2.Одјељења за финансије
града Добој, у тачци 2.3.6. – самостални стручни
сарадник за финансије мјења се у броју извршилаца
тако да се ријечи „ један (1)“ замјењују се ријечима „
два (2 )“.
Члан 2.

У члану 8. став 2 тачка в.)Појединачног колективног
уговора за запослене у Градској управи Града Добој,
(„Службени гласник Града Добој“, број 4/17 , 8/17, 3/18
,5/18) иза ријечи „ 4,70-6,50“ додају се ријечи :
„ стручни сарадници за послове матичара- и то за :
матичне књиге држављана, матичне књиге вјенчаних ,
матичне књиге умрлих и бирачких спискова, послове
мјесних канцеларија и послове провјере и уношења
података у матичне књиге, као и стручном сараднику за
послове техничког секретара у Одјељењу за општу
управу Града Добој утврђује се коефицијент 6,50“.

У члану 53 . Правилника - 4. Одјељења за просторно
уређење града Добој, у тачци 4.2.2. – послови управног
рјешавања мјења се у броју извршилаца тако да се
ријечи „ два ( 2 )“. замјењују се ријечима „ три ( 3 )“.

Члан 3.
Остали текст Појединачног колективног уговора остаје
непромијењен.
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Члан 4.
Овај анекс Појединачног колективног уговора за
запослене у Градској управи Добој ступа на снагу даном
доношења, а примјењиваће се од 01.07.2019. године.
Члан 5.
Анекс Појединачног колективног уговора за запослене
у Градској управи Града Добој објавиће се у
„Службеном гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДОБОЈ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА
ДОБОЈ
Број: 02-022-1157/19.
Добој:24.06.2019.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Борис Јеринић, c.p

II ОГЛАСИ
ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој на
основу рјешења број 07-372-1-5/19 од 09.04.2019.
године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број:
578/6 упис промјене лица овлашћених за заступање и
облика организовања Заједнице етажних власника
зграде у улици Ћупријска број 28 у Добоју са сљедећим
подацима:
Врши се промјена организовања Заједнице Ћупријска
број 28, такође се врши промјена лица овлаштених за
заступање Заједнице,па се из регистра бришу Марковић
Слободан и Радовић Немања а као ново лице овлаштено
за заступање Заједнице уписује се Лалић Јован, заступа
заједницу самостално и без ограничења .
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-5/19
Начелник одјељења
Добој, 09.04.2019.
Дарио Лазић, с.р
_______________________________________________

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој на
основу рјешења број 07-372-1-9/19 од 07.05.2019.
године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број:
326/4 упис промјене лица овлашћених за заступање
Заједнице етажних власника зграде „Ћирилица“ у
улици Видовданска број: 59 у Добоју са сљедећим
подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде „Ћирилица“ у лици

Видовданска број: 59 у Добоју. Из Регистра се бришу
ранији заступници: Дамјановић Милена и Капетановић
Златко, а у регистар се уписују лица овлашћена за
заступање: Дамјановић Милена и Недић Зденко –
заступају заједницу самостално и без ограничења.
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-9/19
Начелник одјељења
Добој, 07.05.2019.
Дарио Лазић, с.р
_______________________________________________

ОГЛАС
Одјељење за стамбено-комуналне послове Добој на
основу рјешења број 07-372-1-10/19 од 03.05.2019.
године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу број:
582/6 упис промјене лица овлашћених за заступање
Заједнице етажних власника зграде Краља Александра
број: 82 у Добоју са сљедећим подацима:
Врши се промјена лица овлаштеног за заступање
Заједнице етажних власника зграде Краља Александра
број: 82 у Добоју. Из Регистра се бришу ранији
заступници: Ристић Боре и Ђурић Сузана, а у регистар
се уписују лица овлашћена за заступање: Ристић Боре и
Цвјетковић Славиша – заступају заједницу самостално
и без ограничења.
ГРАД ДОБОЈ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Број:07-372-1-10/19
Начелник одјељења
Добој, 03.05.2019.
Дарио Лазић, с.р
_______________________________________________
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