
ПРИЈЕДЛОГ 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник Републике 

Српске“ број: 97/16), члана 35. Статута града Добој („Службени Гласник града Добој“ 

број: 1/17), члана 128. Пословника  Скупштине града Добој („Службени Гласник града 

Добој“ број: 1/17) и Одлуке о поступку, условима и начину давања у закуп и привремено 

коришћење земљишта, јавних површина, пословних простора и гаража („Службени 

Гласник општине Добој“ број: 6/08, 2/10 и 7/10), Скупштина града Добој на сједници 

одржаној дана ________ 2019. године донијела је : 

 

О Д Л У К У 

о додјели пословнe просторије 

 

 

Члан 1. 

Удружењу грађана „Котор“ из Косторског, додјељује се пословна просторија који се 

налази у власништву Града Добој у Которском, изграђена на парцели к.ч. број: 666/1 КО 

Которско, укупне површине пословне просторије 290,00 м2. 

 

Члан 2 . 

За додјељени  послoвни простор закупац ће плаћати закупнину  у мјесечном износу од  

0,10 КМ/м2 почев од момента закључивања Уговора о закупу предметне пословне 

просторије. 

 

Члан 3. 

Утврђени износ закупнине за пословни простор  из члана 1. ове Одлуке увећава се за 

износ пореза на додану вриједност те за износ комуналне накнаде и осталих обавеза које 

проситичу из важећих законских прописа. 

 

Члан 4. 

Овлашћује се  Градоначелник града Добој да у складу са одредбама ове Одлуке са 

закупцем потпише Уговор о закупу којем ће закупнина бити утврђена у складу са чланом 

2. ове Одлуке. 

 

Члан 5.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  од дана објављивања у „Службеном Гласнику 

града Добој“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

 

Број: 01-013-         /19                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, ________ 2019 год.                                                               СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                             Сања Вулић 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење ове одлуке је члан 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени Гласник Републике Српске“ број: 97/16), члан 35. Статута града Добој 

(„Службени Гласник града Добој“ број: 1/17), члан 128. Пословника  Скупштине града 

Добој („Службени Гласник града Добој“ број: 1/17) и Одлукa о поступку, условима и 

начину давања у закуп и привремено коришћење земљишта, јавних површина, 

пословних простора и гаража („Службени Гласник општине Добој“ број: 6/08, 2/10 и 

7/10). 

 

Дана 16.10.2019. године Предсједник Савјета МЗ Которско, Трњанин Мехмед, поднио је 

Граду Добоју захтјев за закључење уговора о закупу просторије са Удружењем грађана 

„Котор“ број: 72/19. Наиме, ради се о привредној згради површине 290 м2, а у коју би 

користили: МЗ Которско, Удружење пољопривредника, Удружење грађана Которско, 

МО Црвеног крста и Удружење грађана Котор. А да би напријед наведено удружење 

могло измиривати обавезе произашле из кориштења просторија, непоходан им је уговор 

о закупу истих. 

 

На основу горе наведеног Скупштина града Добој је  предложила доношење одлуке из 

наведеног приједлога. 

 

 

Обрађивач:         Предлагач: 

Одсјек за правне послове и          ГРАДОНАЧЕЛНИК 

управљање људским ресурсима 


