ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 35. Статута Града Добој („Службени гласник
Града Добој“, број: 01/17) и члана 75. и 128. Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 01/17), Скупштина Града Добој на сједници
одржаној дана
новембра 2019. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
о ангажовању новчаних средстава

I.
Одобрава се ангажовање новчаних средстава у износу до 30.000,00 КМ за куповину
стамбене јединице на име трајног стамбеног збрињавања породице Душка Стојановића,
Шешлије Град Добој.
II.
Средства по уговору о суфинансирању пројекта стамбеног збрињавања у граду Добој
„Рјешавање стамбеног питања породице Душка Стојановића“, у износу од 20.000,00 КМ,
обезбиједиће Републички Секретаријат за расељена лица и иста дозначити на рачун Града
Добој а разлика до 10.000,00 КМ биће обезбијеђена из буџета Града Добој.

III.
Реализација ове Одлуке извршиће се преносом средстава на рачун продавца након
закљученог и нотарски овјереног купопродајног уговора између продавца и купца Душка
Стојановића.
IV.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Добој“ .
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01- 013 - /19
Добој,
11.2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење ове Одлуке је члан 39. и 82. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члан 35. Статута града
Добој („Службени гласник града Добој“, број 01/17) и члан 75. и 128. Пословника о раду
Скупштине града Добој („Службени гласник града Добој“, број 01/17).
Разлог за доношење: По захтјеву града Добој број: 02-022-1979/19 од 30.10.2019.
године Влада Републике Српске донијела је Одлуку број: 04/1-012-2-2744/19 од 31.10.2019.
године, којом је, путем Секретаријата за избјегла лица одобрена реализација суфинансирање пројекта трајног стамбеног збрињавања породице Душка Стојановића, који
је инвалид, расељено лице и самохрани родитељ два дјетета, а живи у неусловној кући у
Шешлијама, Град Добој. Републички секретаријат за расељена лица и миграције Републике
Српске доставио је Уговор о суфинансирању пројекта стамбеног збрињавања у Граду Добој,
у предмету суфинансирања и реализације пројекта „Рјешавање стамбеног питања породице
Душка Стојановића“ и то дознаком новчаних средстава на рачун Града у износу од
20.000,00 КМ. у року од 90 дана рачунајући од дана потписивања Уговора. Преостали износ
средстава – разлика до10.000,00 КМ биће обезбијеђена из буџета Града Добој.
ОБРАЂИВАЧ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДЛАГАЧ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

