На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС “, број 97/16) и члана 35. став 2. Статута Града Добој („Сл. гласник Града
Добој“ број 1/17), и члана 128. став 1. Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), Скупштина Града Добој, на сједници
одржаној дана ___________ 2019. године д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели стана
Члан 1.
Поступајући по Закључку Скупштине општине Добој број: 01-013-148/03 од 11.09.2003.
године, додјељује се у трајно власништво Брајић (Милорада) Вељки стан у Добоју,
улица Николе Пашића број 27, стан број 4, који се налази на првом спрату стамбенопословног објекта „Сања“, а састоји се од: кухиње са трпезаријом, дневног боравка,
двије собе, два мокра чвора.
Члан 2.
Овлашћује се градоначелник Града Добој да по упису предметног стана у књигу
уложених уговора код Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове
потпише нотарски обрађен уговор којим се предметна некретнина додјељује у трајно
власништво.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Закључак Скупштине Града Добој од
13. априла 2016. године број: 01-013-86/16.
Члан 4.
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,

.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мурвет Бајрактаревић

.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење ове одлуке се темељи на основу члана 39. став 2.
тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС “, број 97/16) и члана 35. став
2. Статута Града Добој („Сл. гласник Града Добој“ број 1/17), и члана 128. став 1.
Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17
Закључком Скупштине општине Добој број: 01-013-148/03 од 11.09.2003. године,
обавезана је тадашња општина Добој да ријеши стамбено питање Брајић Вељке, на начин
и под условима предвиђеним у самом акту.
На основу напријед наведеног, предлаже се Скупштина Града Добој усвајање
предложену Одлуку.

ОБРАЂИВАЧ
ОДСЈЕК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

ПРЕДЛАГАЧ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ДОБОЈ

