
ПРИЈЕДЛОГ 

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

Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 35. став 2. Статута Града Добој („Службени гласник 

Града Добој“ број 1/17) и члана 128. Пословника о раду Скупштине Града Добој 

(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17) на сједници одржаној дана             2019. 

године, доноси 

О Д Л У К У 

о утврђивању критеријума расподјеле буџетских средстава Заједницама етажних 

власника Града Добој у хитним случајевима 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се критеријуми расподјеле планираних буџетских средстава за 

помоћ Заједницама етажних власника у хитним случајевима из важећег Програма 

уређења грађевинског земљишта. 

 

Члан 2.  

(1) Град Добој ће извршити расподјелу планираних буџетских средстава у 

максималном износу до 5.000,00 КМ по једном захтјеву ЗЕВ-а.  

(2) Право на учешће имају све регистроване Заједнице етажних власника на подручју 

Града Добој. 

Члан 3. 

(1) У сврху остварења права на средства у смислу ове Одлуке, Заједнице етажних 

власника дужне су поднијети захтјев Граду Добој за додјелу новчаних средства, 

који у прилогу треба да садржи детаљан предмјер и предрачун планираних 

активности и копију доказа/рјешења о упису у регистар Заједница етажних 

власника. 

(2) Критерији за додјелу средстава у смислу ове Одлуке су: 

• оправданост улагања 

• садржајност техничког описа активности у предмјеру и предрачуну 

• старост објекта, локација објекта, односно зона у којој се налази 

• значај улагања за визуелни идентитет Града, односно остале околности 

сличног карактера 

 

(3) Градоначелник Града Добој именује комисију за утврђивање приоритета 

расподјеле буџетских средстава намјењених Заједицама етажних власника.  

(4) Комисија за утврђивање приоритета расподјеле буџетских средстава намјењених 

Заједницама етажних власника, именована од стране Градоначелника Града 

Добој, извршиће оцјену опрвданости улагања и утврдити приоритете улагања у 

смислу ове Одлуке по следећим фазама: 



• отварање и анализа пристиглих захтјева у смислу потпуности 

докуметације 

• утврђивање оправданости улагања 

• излазак на терен и визуелни преглед објекта 

Члан 4. 

Одлуку о додјели помоћи Заједницама етажних власника доноси Градоначелник на 

основу приједлога Комисије за утврђивање приоритета расподјеле буџетских средстава 

намјењених Заједницама етажних власника. 

Члан 5. 

Приликом одлучивања о исплати средстава која ће се дозначавати Заједницама етажних 

власника посебно ће се води рачуна о тренутој расположивости средстава у буџету града, 

као и о приоритетима, односно хитности улагања.  

Члан 7. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивња у Службеном гласнику Града 

Добој. 

 

                                                     РЕПУБЛИКА СРПСКА  

                                               СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

Број: 01-013-         /19                                                      ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                  

Добој:           2019. године                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА  ДОБОЈ   

                                                                                              Сања Вулић, с.р                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 и 36/19), члана 35. став 2. Статута 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број 1/17) и члана 128. Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број 1/17). 

Разлог за доношење: ове Одлуке је потреба Заједница етажних власника за новчану 

помоћ од стране Града Добој како би помогли у адаптацији и санацији зграда на подручју 

града. Ова Одлука се доноси и из разлога да се прецизније одреде критеријуми за додјелу 

новчаних средстава. Помоћ Града Заједницама етажних власника је предвиђена у буџету 

града.  

 

          Предлаже се Скупштини Града Добој доношење Одлуке о утврђивању критеријума 

расподјеле буџетских средстава Заједницама етажних власника Града Добој у хитним 

случајевима. 

 

                       ОБРАЂИВАЧ                                                        ПРЕДЛАГАЧ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

 


