
                                                                                                                  

 

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 и ј е л а    је:  

 

 

О Д Л У К У 

о куповини канцеларијских (пословних) просторија 

 

 

Члан 1. 

Под условима и на начин предвиђен овом одлуком Град Добој извршиће прибављање- 

куповину канцеларијских (пословних) просторија за потребе администрације Градске 

управе Добој, које ће бити кориштене након рушења постојећег дотрајалог објекта у 

којем је смјештен највећи дио организационих јединица. 

 

 

Члан 2. 

Пословне просторије које ће бити предмет куповине требају бити површине до 

2.000,00м², представљати јединствену функционалну и просторну цјелину, бити нове и 

претходно некориштене, као и са уредним и  регулисаним имовинско-правним 

односима. 

 

Члан 3. 

Куповна цијена просторија не може прелазити износ од 3.000,00 конвертибилних 

марака (укључујући ПДВ). 

               Члан 4. 

Задужује се градоначелник Града Добој да у циљу реализације ове одлуке дефинише 

критерије, распише јавни позив за прибављање- куповину канцеларијских (пословних) 

просторија, именује комисију за одабир адекватног и најповољенијег простора, те да по 

указаној потреби поднесе информацију Скупштини Града Добој. 

 

Члан 5.  

Овлашћује се градоначелник Града Добој да након провођења радњи наведених у члану 

4. ове одлуке закључи купопродајни уговор код надлежног нотара. 

 

Члан 6.  

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 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. 

 

На мјесту постојећег објекта у којем је смјештен највећи дио организационих јединица 

Града Добој, планирана је изградња новог Административног центра. Из тог разлога 

планирано је рушење постојећег објекта, те Град Добој мора обезбједити адекватне 

пословне просторије површине до 2.000,00 м2 како би се у њему могле смјестити 

организационе јединице Града. 

 

На основу напријед наведеног, предлаже се Скупштина Града Добој усвајање 

предложену Одлуку.  

         

 

 

             ОБРАЂИВАЧ 

ОДСЈЕК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ        ПРЕДЛАГАЧ 

И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА           ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ДОБОЈ 

 

 

 


