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 На основу члана 87. Закона о локалној самоуправи /“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16/, члана 82. Статута Града Добој /“Службени гласник 

Града Добој“, број: 1/17/ и члана 71. Пословника о раду Скупштине Града Добој 

/“Службени гласник Града Добој“, број: 1/17/, Скупштина Града Добој на сједници 

одржаној ______фебруара 2020. године, д о н о с и 

 

 

И  З  В  Ј  Е  Ш  Т  А  Ј 

о реализацији Програма рада Скупштине Града Добој за период 01.01.-31.12.2019. 

године 

  

 

I   УВОДНИ ДИО 

 

  

 

 Чланом 87. Закона о локалној самоуправи /“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16/ и чланом 82. Статута Града Добој /“Службени гласник Града 

Добој“, број: 1/17/, утврђено је да органи Града подносе јавности годишње извјештаје о 

свом раду у којима се пореде постигнути резултати са планираним програмским 

циљевима. 

 

 Такође, чланом 71. Пословника о раду Скупштине Града Добој /“Службени 

гласник Града Добој“, број: 1/17/ утврђено је да Скупштина у правилу најмање једном 

годишње разматра остваривање Програма рада Скупштине и предузима одговарајуће 

мјере за његово извршење. 

 

 Програм рада Скупштине Града Добој за 2019. годину донесен је и усвојен на 

16. редовној сједници Скупштине Града одржаној 28.02.2019. године. 

 

 Програм рада Скупштине представља основ за благовремено планирање и 

одржавање редовних сједница Скупштине Града на којима Скупштина уврштава 

планиране тачке дневног реда и друга питања из дјелокруга своје надлежности. 

 

 Активности Скупштине Града за овај извјештајни период одвијале су се на 

основу Програма рада који је Скупштина Града донијела и усвојила за 2019. годину. 

 

 Скупштина Града већи дио своје активности извршава и реализује у раду на 

сједницама гдје одлучује о питањима из своје надлежности у складу са Законом, 

Статутом и по поступку који је утврђен Пословником о раду Скупштине Града Добој. 

 

 Извјештај о реализацији Програма рада Скупштине за 2019. годину представља 

преглед извршења Програма рада Скупштине и реализације усвојених, донесених 

одлука, програма, закључака, рјешења, те закључака по основу усвојених нацрта 

одлука, планова, програма, извјештаја, информација о раду јавних установа, 

организација, агенција, фондација, јавних предузећа чији је оснивач, суоснивач Град 

Добој. 

 

 Скупштина Града Добој је у току 2019. године одржала укупно 10 редовних  

сједница. 



 У периоду 2019. године Скупштина је укупно разматрала 295 тачке дневног 

реда поводом којих је доносила одговарајуће опште и посебне акте. Програмом рада 

Скупштине за 2019. годину планирано је да Скупштина свој Програм реализује 

разматрањем 39 програма, 53 извјештаја – информација и 18 нормативних аката. 

 

 У току 2019. године Скупштина је разматрала 110 тачка по донесеном 

Програму, те је његово извршење у потпуности реализовано. 

 

 Поред питања садржаних у Програму рада Скупштина је по указаној потреби, а 

у складу са својим надлежностима на приједлог овлаштених предлагача разматрала и 

друга питања која су предлагали овлаштени предлагачи. 

 

Наведена питања чиниће саставни дио Извјештаја о реализацији Програма рада 

Скупштине и реализацији донесених аката за 2019. годину. 

 

 У извјештајном периоду Скупштина Града је усвојила и донијела 124 одлука,   

65 рјешења, 158 закључака по основу нацрта одлука, програма, планова, програма рада, 

извјештаја, информација, извода из записника са редовних сједница, те других општих 

и појединачних питања. 

 

 У табеларним прегледима који чине саставни дио овог извјештаја приказан је 

списак и преглед свих донесених аката Скупштине током 2019. године са 

информацијама о њиховом провођењу, дејству и реализацији. 

 

 Релевантни показатељи Извјештаја о реализацији Програма рада Скупштине 

Града Добој за 2019. годину упућује на закључак да је Програм рада Скупштине за 

2019. годину у потпуности реализован. Скупштина Града је у току 2019. године 

донијела укупно 347 општих и појединачних аката. 

 

 У вршењу послова из своје надлежности Скупштина Града као представнички 

орган, орган одлучивања и креирања политике Града доноси: Статут, Пословник, 

одлуке, рјешења, закључке, стратегије, планове, програме, препоруке и резолуције. 

 

 У оквиру свог дјелокруга рада Скупштина Града има и следеће надлежности: 

 

1. У области нормативне дјелатности доноси одлуке и друга општа акта и даје 

њихово аутентично тумачење 

2. Доноси и усваја стратешке и спроводбене документе 

3. Доноси планове и програме развоја Града, план локално – економског развоја, 

план капиталних инвестирања и улагања 

4. Доноси Буџет, разматра и усваја финансијске извјештаје 

5. Разматра годишњи Извјештај о раду градоначелника и Градске управе 

6. Врши и други послове утврђене законом и статутом. 

 

 

 

 

 

 



На основу утврђених надлежности Града и његових органа, Извјештај о 

реализацији Програма рада Скупштине треба да садржи: 

 

- финансијски дио, 

- нормативни дио, 

- програмски и 

- тематски дио Извјештаја. 

 

 

II  ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

    ДОБОЈ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

1. ФИНАНСИЈСКИ ДИО ИЗВЈЕШТАЈА 

 

За Град буџет је посебан закон, закон о годишњем буџету који се припрема у 

оквиру одредби релевантног закона о буџетском систему Републике Српске. Поступак, 

динамика припреме Буџета Града Добој израђује се и доноси у складу са буџетским 

календаром за календарску годину прије њеног почетка.  

 

У свим фазама буџетског циклуса јасно су наведене и утврђене одређене улоге и 

одговорности органа Града. Градоначелник је главни покретач буџета, контроле 

буџетског процеса и одговоран је за његове резултате. 

 Скупштина Града и градоначелник креирају развој јединице локалне 

самоуправе, Града и одговорни су за извршење буџета у циљу опште подршке 

активностима развоја Града. 

 

 Буџет Града представља процјену буџетских средстава и буџетских издатака за 

једну календарску годину. Извршење буџета израз је добро постављеног плана буџета. 

 

 Буџетска средства Града чине буџетски приходи и други примици, а буџетске 

издатке чине буџетски расходи и други издаци. 

 

 Градоначелник утврђује Нацрт буџета Града и предлаже га Скупштини на 

разматрање и усвајање, обезбјеђујући, прије тога, провођење јавне расправе о истом. 

 

 Приједлог буџета градоначелник подноси Скупштини Града на усвајање. 

 

 Скупштина Града у складу са законом разматра и усваја Буџет као и извјештај о 

његовом реализацији. 

 

 Скупштина Града је у току 2019. године континуирано пратила активности тока 

буџетског процеса Града Добој кроз периодичне, кварталне прегледе буџетских 

извјештаја. 

 

 

 У оквиру финансијског дијела Програма рада Скупштине за 2019. годину 

Скупштина Града је разматрала и усвојила следећа финансијска акта: 

 

1. Нацрт одлуке о критеријумима за додјелу средстава буџета града за редовне 

дјелатности спортских клубова за 2019. годину, 



2. Приједлог одлуке о кредитном задужењу Града Добој, 

3. Приједлог одлуке о критеријумима за додјелу средстава буџета града за редовне 

дјелатности спортских клубова, 

4. Приједлог одлуке о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза 

пренесених из претходног периода, 

5. Приједлог одлуке о крдитном задужењу Града Добој, 

6. Приједлог одлуке о умањењу плата функционерима, службеницима, 

намјештеницима и осталим запосленим у Градској управи Добој, 

7. Приједлог одлуке о умањењу плата запосленима у јавним установама и 

предузећима чији је оснивач и већински власник Град Добој, 

8. Приједлог одлуке о годишњем обрачуну буџета Града Добој за 2018. годину, 

9. Приједлог одлуке о давању сагласности на корекцију цијена воде и 

канализације, 

10. Приједлог одлуке о давању сагласности на повећање цијена услуга прикупљања 

и одвожења комуналног отпада са територије Града Добој, 

11. Нацрт одлуке о усвајању ребаланса буџета Града Добој за 2019. годину, 

12. Нацрт одлуке о извршењу ребаланса буџета Града Добој за 2019. годину, 

13. Приједлог одлуке о усвајању ребаланса буџета Града Добој за 2019. годину, 

14. Приједлог одлуке о извршењу ребаланса буџета Града Добој за 2019. годину, 

15. Информација о извршењу буџета Града Добој за период од 01.01.-31.03.2019. 

године, 

16. Приједлог одлуке о покрићу непокривеног буџетског дефицита по обрачуну 

буџета Града Добој за 2018. годину, 

17. Приједлог одлуке о преносу новчаних средстава, 

18. Приједлог одлуке о кредитном задужењу Града Добој, 

19. Информација о извршењу буџета Града Добој за период од 01.01.-30.06.2019. 

године, 

20. Приједлог одлуке о кредитном задужењу Града Добој за рефинансирање 

постојећег дуга и финансирање капиталних улагања, 

21. Нацрт одлуке о усвајању другог ребаланса буџета Града Добој за 2019. годину, 

22. Нацрт одлуке о извршењу другог ребаланса буџета Града Добој за 2019. годину, 

23. Нацрт одлуке о утврђењу пореске стопе за опорезивање непокретности на 

подручију града Добој у 2020. години, 

24. Приједлог одлуке о усвајању другог ребаланса буџета Града Добој за 2019. 

годину, 

25. Приједлог одлуке о извршењу другог ребаланса буџета Града Добој за 2019. 

годину, 

26. Нацрт одлуке о усвајању буџета Града Добој за 2020. годину, 

27. Нацрт одлуке о извршењу буџета Града Добој за 2020. годину, 

28. Приједлог одлуке о утврђењу пореске стопе за опорезивање непокретности на 

подручију града Добој у 2020. години, 

29. Извјештај о извршењу буџета Града Добој у периоду 01.01.-30.09.2019. године, 

30. Приједлог одлуке о усвајању буџета Града Добој за 2020. годину, 

31. Приједлог одлуке о извршењу буџета Града Добој за 2020. годину, 

 

 

 

 

 

  



НАПОМЕНА: 

 

 Преглед разматрања аката финансијског дијела Програма рада Скупштине у 

2019. години приказан је у оквиру нормативног и тематског дијела садржаја овог 

извјештаја /рубрикама одлуке – извјештаји/. 

 

 

 

2. ПРОГРАМСКИ ДИО ИЗВЈЕШТАЈА 

 

У оквиру самосталних послова града који обухватају области развоја привреде, 

предузетништва, занатства, пољопривреде, просторно и стамбено - комуналног 

уређења, обављања комуналних услуга, социјалне заштитте, заштите природних 

добара и животне средине, заштите грађана и материјалних добара, образовања, 

здравства, културе, спорта град  утврђује и доноси планове и програме. 

Органи града у вршењу послова из своје надлежности израђују и доносе планове и 

програме ради остваривања циљева и  интереса  укупног привредног и друштвеног 

развоја града. 

Планови, програми у форми нацрта претходно се упућују у јавну расправу на 

разматрање након чега се сумирају резултати јавне расправе, приједлози, мишљења и 

сугестије. 

Израђени планови и програми уврштавају се и уграђују у прогеам рада Скупштине и 

извјештај о његовом реализацији. 

Градоначелник у оквиру својих надлежнности је надлежан да израђује и подноси 

Скупштини на усвајање економски план, развојни план, инвестициони програм, 

просторни и урбанистички план и остале регулаторне планске документе. 

У области организовања рада и управљања град у оквиру самосталне надлежности 

усваја стратегију која у суштини представља програм развоја града. 

Скупштина града у оквиру свог дјелокруга надлежности доноси планове, програме 

развоја града, план локално економског развоја, план инвестирања, план капиталних 

улагања, програм уређења грађевинског земљишта и друге спроведене документе. 

У оквиру програмског дијела извјештаја о реализацији Програма рада Скупштине у 

2019. години Скупштина је разматрала, усвојила и донијела 9 планова и 39 програма из 

области надлежности града и његових органа.       

 

 

3. ТЕМАТСКИ ДИО ИЗВЈЕШТАЈА  

 

Тематски дио извјештаја обухвата програме и извјештаје о раду, извјештаје, 

информације и анализе о провођењу законом и статутом утврђене политике из области 

надлежности послова и задатака града и његових органа. 

У оквиру тематског дијела у складу са законом разматрају се и програми рада, 

извјештаји о раду, информације јавних установа, организација, агенција, фондација, 

јавних предузећа чији је оснивач или суоснивач град. 

У складу са законом наведени субјекти имају обавезу достављања својих програма 

рада и извјештаја о раду током сваке буџетске године с обзиром да су директни или 

дјелимични корисници буџета Града Добој. 

Скупштина Града Добој у оквиру тематског дијела извјештаја о реализацији програма 

рада Скупштине у 2019. години је разматрала, усвојила 34 извјештаја и 15 

информација, а на основу истих је у форми закључка донијела 49 закључака. 



       

 

4. НОРМАТИВНИ ДИО ИЗВЈЕШТАЈА 

 

У оквиру свог дјелокруга рада и надлежности  Скупштина Града доноси: одлуке, 

рјешења и закључке. 

Одлуке се доносе као акти извршавања права и дужности Скупштине као акт 

провођења закона и као акт утврђивања унутрашење организације и односа у 

скупштини. 

Рјешењем се на основу закона и других правних прописа рјешава у појединачном 

конкретном случају, о правима и обавезама или правним интерсима грађана или 

правних лица. 

У складу са одредбама Закона, Статута и Пословника Скупштине рјешењем се врши 

поступак именовања и разрјешења из надлежности скупштине.     

Закључком  Скупштина заузима ставове, изражава мишљење по питањима о којима је 

расправљала, даје сагласност или потврђује појединачне акте, утврђује унутрашње 

односе у Скупштини ако они нису уређени пословником, покреће иницијативу за 

измјену закона и других прописа. 

Одлуке, појединачни акти којима се одлучује о избору, именовању, постављењу и 

разрјешењу, програми и планови од интереса за информисање грађана и друга општа 

акта Скупштине Града и Градоначелника објављују се у „Службеном гласнику Града 

Добој“. 

Скупштина Града Добој у оквиру нормативног дијела извјештаја о реализацији 

програма рада Скупштине у 2019. години је разматрала, усвојила и донијела: 124 

одлука, 65 рјешења и 158 закључака.                      

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД 

одржаних сједница Скупштине Града Добој у 2019. години 

 

 

 
-редни број 

сједнице 

-датум 

одржавања 

Одржавање 

сједнице по 

кварталу 

Број тачака 

дневног реда 

Број 

усвојених/ 

донесених 

аката 

Укупан број 

донесених 

аката 

Објава у 

службеном 

гласнику 

Града Добој 

16. редовна 

сједница, 

одржана 

28.02.2019. 

године 

редовна, 

 

I квартал 

 

 

        41 

 

-9 одлука 

-30 закључка 

-18 рјешења 

 

 

         57 

„Службени 

гласник 

Града Добој“ 

       1/19 

17. редовна 

сједница, 

одржана 

21.03.2019. 

године 

редовна, 

 

I квартал 

 

 

        26 

 

-5 одлука 

-19 закључка 

-4 рјешења 

 

 

         28 

„Службени 

гласник 

Града Добој“ 

       2/19 



18. редовна 

сједница, 

одржана 

16.04.2019. 

године 

редовна, 

 

II квартал 

 

 

        27 

 

-13 одлука 

-12 закључка 

-8 рјешења 

 

 

         33 

„Службени 

гласник 

Града Добој“ 

       3/19 

19. редовна 

сједница, 

одржана 

30.04.2019. 

године 

редовна, 

 

II квартал 

 

          

18 

  

- 5 одлука 

- 7 закључка 

- 2 рјешења        

 

            

         14   

„Службени 

гласник 

Града Добој“ 

       4/19     

20. редовна 

сједница, 

одржана 

28.05.2019. 

године 

редовна, 

 

II квартал 

 

 

        25 

 

-12 одлука 

-11 закључка 

-8 рјешења 

 

 

         31 

„Службени 

гласник 

Града Добој“ 

       5/19 

21. редовна 

сједница, 

одржана 

03.09.2019. 

године 

редовна, 

 

III квартал 

 

 

        25 

 

-19 одлука 

-4 закључка 

-11 рјешења 

 

 

         34 

„Службени 

гласник 

Града Добој“ 

       8/19 

22. редовна 

сједница, 

одржана 

02.10.2019. 

године 

редовна, 

 

 IV квартал 

 

 

        43 

 

-4 одлука 

-37 закључка 

-2 рјешења 

 

 

         43 

„Службени 

гласник 

Града Добој“ 

       9/19 

23. редовна 

сједница, 

одржана 

05.11.2019. 

године 

редовна, 

 

 IV квартал 

 

 

36 

 

-22 одлуке 

-22 закључка 

  

 

44 

Службени 

гласник 

Града Добој“ 

       10/19 

24. редовна 

сједница, 

одржана 

22.11.2019. 

године 

редовна, 

 

 IV квартал 

 

 

19 

 

-10 одлука 

-9 закључака 

-3 рјешења 

 

 

22 

 

Службени 

гласник 

Града Добој“ 

       11/19 

25. редовна 

сједница, 

одржана 

17.12.2019. 

године 

редовна, 

 

 IV квартал 

 

 

35 

 

- 25 одлука 

- 7 закључака 

- 9 рјешења 

 

 

41 

Службени 

гласник 

Града Добој“ 

       12/19 

УКУПНО 

СЈЕДНИЦА:          

10 

10 редовних 

 

        

       295 

-124 одлука 

-158 

закључка 

-65 рјешења 

 

         347 

10 објава 

„Службеног 

гласник 

Града Добој“ 

 

 

 

 

У извјештајном периоду за 2019. годину усвојено је 124 одлука, 65 рјешења,                

158 закључака по основу нацрта програма, планова програма рада, изјештаја, 

информација, извода из записника са сједница те других општих и појединачних 

питања. 



У табеларним прегледима који чине саставни дио овог извјештаја приказан је списак и 

преглед свих усвојених аката Скупштине у току предметне године, са информацијама о 

њиховом провођењу, дејству и реализацији. 

Релевантни показатељи извјештаја о реализацији програма рада Скупштине и њених 

аката указују на то да је Програм рада Скупштине Града Добој за 2019. годину 

реализован у потпуности.  

 

 

1. Преглед донесених одлука Скупштине Града Добој у 2019. години 

 
 

 

Број 

ОДЛУКЕ  

ОДЛУКЕ 

 

Службени гласник 

Број издања 

Извршење 

 

1.  Разматрање приједлога Одлуке о 

ангажовању новчаних средстава 

1/19 Р 

2.  Разматрање приједлога Одлуке о 

ангажовању новчаних средстава 

1/19  

3.  Разматрање приједлога Одлуке о 

утврђивању основице за 

израчунавање ренте у 2019. годину 

1/19 Р 

4.  Разматрање приједлога Одлуке о 

висини накнаде за трошкове уређења 

градског грађевинског земљишта за 

2019. годину 

1/19 Р 

5.  Разматрање приједлога Одлуке о 

просјечним јединичним цијенама 

радова комуналне и друге јавне 

инфраструктуре и уређења јавних 

површина 

1/19 Р 

6.   Разматрање приједлога Одлуке о 

утврђивању приједлога за именовање 

у школске одборе 

1/19 Р 

7.  Разматрање приједлога Одлуке о 

додјели пословног простора 

1/19 Р 

8.  Разматрање приједлога Одлуке о 

новчаној накнади за рад 

првостепених стручних комисија ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Добој, 

1/19 РуТ 

9.  Разматрање приједлога Одлуке о 

измјени Одлуке о тарифном систему 

са методологијом обрачуна 

испоручене топлотне енергије 

Градске топлане Добој, 

1/19 Р 

10.  Разматрање приједлога Одлуке о 

кредитном задужењу Града Добој, 

2/19 Р 

11.  Разматрање приједлога Одлуке о 

ангажовању новчаних средстава, 

2/19 Р 

12.  Разматрање приједлога Одлуке о 

критеријима за додјелу средстава 

2/19 Р 



Буџета Града за редовне дјелатности 

спортских клубова, 

13.  Разматрање приједлога Одлуке о 

додјели пословног простора, 

2/19 Р 

14.  Разматрање приједлога Одлуке о 

уступању на привремено кориштење 

непокретности, 

2/19 Р 

15.  Разматрање приједлога Oдлуке о 

усвајању Плана за измирење 

неизмирених обавеза пренесених из 

претходног периода, 

3/19 Р 

16.  Разматрање приједлога Одлуке о 

кредитном задужењу Града Добој, 

3/19 Р 

17.  Разматрање приједлога Одлуке о 

умањењу плата функционерима, 

службеницима, намјештеницима и 

осталим запосленим у Градској 

управи Добој, 

3/19 Р 

18.  Разматрање приједлога Одлуке о 

умањењу плата запосленим у јавним 

установама и предузећима чији је 

оснивач и већински власник Града 

Добој, 

3/19 Р 

19.  Разматрање приједлога Одлуке о 

усвајању измјене дијела 

регулационог плана „Доњи град“ 

Добој – ревизија, блок 9, 

3/19 Р 

20.  Разматрање приједлога Одлуке о 

утврђивању нацрта измјене дијела 

регулационог плана стамбено – 

пословног комплекса 

„Средњошколски центар Добој“ - I 

фаза, 

3/19 Р 

21.  Разматрање приједлога Одлуке  о  

измјени и допуни Одлуке о уређењу 

простора и грађевинском земљишту, 

3/19 Р 

22.  Разматрање приједлога  Одлуке о 

давању сагласности за окончање 

поступка ликвидације, 

3/19 Р 

23.  Разматрање Одлуке о давању 

сагласности на потписивање 

Споразума о сарадњи при 

имплементацији пројекта „Дневни 

центар у Добоју“ и „Народна кухиња 

у Добоју“, 

3/19 Р 

24.  Разматрање приједлога  Одлуке о 

измјени и допуни Одлуке о 

комуналној накнади, 

3/19 Р 

25.  Разматрање приједлога Одлуке о 

допуни  Одлуке о комуналним 

3/19 Р 



таксама, 

26.  Разматрање приједлога Одлуке о 

допуни  Одлуке о размјештају посуда 

за прикупљање комуналног отпада, 

3/19 Р 

27.  Разматрање приједлога Одлука о 

санитарној заштити изворишта 

„Луке“, „Усора“ и „Руданка“ 

водоводног система Града Добој, 

3/19 Р 

28.  Разматрање приједлога Одлуке о 

годишњем обрачуну буџета Града 

Добој за 2018. годину, 

4/19 Р 

29.  Разматрање приједлога Одлуке о 

давању сагласности на корекцију 

цијене воде и канализације, 

4/19 Р 

30.  Разматрање приједлога Одлуке о 

давању сагласности на повећање 

цијене услуга прикупљања и 

одвожења комуналног отпада са 

територије Града Добој, 

4/19 Р 

31.  Разматрање приједлога Одлуке  о 

усвајању измјене дијела 

регулационог плана „Центар“ Добој- 

ревизија, блок 2, 

4/19 Р 

32.  Разматрање приједлога  Одлуке о 

јавним паркиралиштима, 

4/19 Р 

33.  Разматрање приједлога Одлуке о 

усвајању ребаланса буџета Града 

Добој за 2019. годину, 

5/19 Р 

34.  Разматрање приједлога Одлуке  о 

извршењу ребаланса буџета Града 

Добој за 2019. годину, 

5/19 Р 

35.  Разматрање приједлога Одлуке о 

покрићу непокривеног буџетског 

дефицита по обрачуну буџета Града 

Добој за 2018. годину, 

5/19 Р 

36.  Разматрање приједлога Одлуке о 

преносу новчаних средстава, 

5/19 Р 

37.  Разматрање приједлога Одлуке о 

додјељивању награда и признања 

Града Добој за 2019. годину, 

5/19 Р 

38.  Разматрање приједлога Одлуке о 

именовању Организационог одбора 

Традиционалног међународног 

рукометног ТВ Турнира шампиона 

Добој 2019., 

5/19 Р 

39.  Разматрање приједлога Одлуке о 

давању сагласности на потписивање 

Споразума о обавезама и 

одговорностима у процесу 

5/19 Р 



имеплементације Пројекта 

„Пројектовање, изградња и опремање 

нове ЈЗУ Болница „Свети апостол 

Лука“, 

40.  Разматрање приједлога Одлуке о 

начину и условима продаје земљишта 

у државној својини у КО Станић 

Ријека,  

5/19 Р 

41.  Разматрање приједлога Одлуке о 

куповини земљишта у КО Добој,   

5/19 П 

42.  Разматрање приједлога Одлуке о 

измјенама и допунама Плана 

кориштења јавних површина на 

подручју Града Добој, 

5/19 Р 

43.  Разматрање приједлога Одлуке о 

допуни одлуке о градским 

административним таксама, 

5/19 Р 

44.  Разматрање приједлога Одлуке о 

обавези прикључења на јединствени 

топлификациони систем стамбено 

пословних објеката изграђених у 

насељу Дијаманти у Добоју, 

5/19 РуТ 

45.  Разматрање приједлога Одлуке о 

кредитном задужењу Града Добој, 

8/19 Р 

46.  Разматрање приједлога Одлуке о 

измјени и допуни регулационог 

плана „Општа болница“ Добој по 

скраћеном поступку, 

8/19 Р 

47.  Разматрање приједлога Одлуке о 

измјени Програма мјера активности 

за утврђивање стања и уређења 

простора за 2018-2019. година, 

8/19 Р 

48.  Разматрање приједлога Одлуке о 

усвајању измјене дијела 

регулационог плана стамбено-

пословног комплекса 

„Средњошколски центар“ I фаза, 

Добој, 

8/19 Р 

49.  Разматрање приједлога Одлуке о 

ангажовању новчаних средстава, 

8/19 Р 

50.  Разматрање приједлога Одлуке о 

ангажовању новчаних средстава, 

8/19 Р 

51.  Разматрање приједлога Одлуке о 

провођењу акције урбаног 

пошумљавања Града Добој „1000 за 

Добој“ 

8/19 Р 

52.  Разматрање приједлога Одлуке о 

куповини земљишта у КО Добој  

8/19 Р 

53.  Разматрање приједлога Одлуке о 8/19 Р 



продаји  неизграђеног градског 

грађевинског земљишта непосредном 

погодном ради обликовања 

грађевинске честице у КО Добој 1,   

54.  Разматрање приједлога Одлуке о 

продаји  неизграђеног градског 

грађевинског земљишта непосредном 

погодном ради обликовања 

грађевинске честице у КО Добој 2,  

8/19 Р 

55.  Разматрање приједлога Одлуке о 

начину и условима продаје 

неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у државној својини у КО 

Добој насеље „Баре 1“, 

8/19 Р 

56.  Разматрање приједлога Одлуке о 

начину и условима продаје 

неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у државној својини у КО 

Добој насеље „Баре 2“  ,  

8/19 Р 

57.  Разматрање приједлога Одлуке о 

замјени некретнина између Града 

Добој и д.о.о. „Грађ Промет“ Добој у 

КО Добој, 

8/19 Р 

58.  Разматрање приједлога Одлуке о 

замјени некретнина између Града 

Добој и Панић Далибора у КО Добој, 

8/19 Р 

59.  Разматрање приједлога Одлуке о 

стављању ван снаге Одлуке о 

умањењу плата функционерима, 

службеницима, намјештеницима и 

осталим запосленим у Градској 

управи града Добој, 

8/19 Р 

60.  Разматрање приједлога Одлуке о 

рјешавању стамбених питања 

корисника стамбених јединица- 

монтажних кућа у насељу Баре- 

Добој, 

8/19 Р 

61.  Разматрање приједлога Одлуке о 

суфинансирању средстава за 

куповину 100 станова у сврху 

подстицања младих брачних парова 

на подручју Града Добој, 

8/19 Р 

62.  Разматрање приједлога Одлуке о 

измјени Одлуке о комуналном реду, 

8/19 Р 

63.  Разматрање приједлога Одлука о 

одређивању и обиљежавању назива 

улица и тргова и означавању зграда 

бројевима, 

8/19 Р 

64.  Разматрање приједлог Одлуке о 

кредитном задужењу Града Добој за 

9/19 Р 



рефинансирање постојећег дуга и 

финансирање капиталних улагања; 

65.  Разматрање приједлога Одлуке о 

критеријумима суфинансирања 

средстава за куповину 100 станова у 

сврху подстицања младих брачних 

парова на подручју Града Добоја; 

9/19 Р 

66.  Разматрање приједлога Одлуке о 

начину и условима продаје 

неизграђеног градског грађевинског 

земљишта у државној својини у КО 

Добој; 

9/19 Р 

67.  Разматрање приједлога Одлуке о 

измјени Одлуке о мртвозорству на 

подручју Града Добој; 

9/19 Р 

68.  Разматрање приједлога Одлуке о 

усвајању II ребаланса буџета Града 

Добој за           2019. годину, 

10/19 Р 

69.  Разматрање приједлога Одлуке о 

извршењу II ребаланса буџета Града 

Добој за     2019. годину, 

10/19 Р 

70.  Разматрање приједлога Одлуке о 

ангажовању новчаних средстава, 

10/19 Р 

71.  Разматрање приједлога Одлуке о 

измјени и допуни програма мјера и 

активности за утврђивање стања и 

урењења простора за 2018-2019. 

годину 

10/19 Р 

72.  Разматрање приједлога Одлуке о 

приступању измјена дијела 

Регулационог плана 

„Средњошколски центар – 

Усора“Добој, 

10/19 Р 

73.  Разматрање приједлога Одлуке о 

именовању Савјета за праћење израде 

дијела Регулационог плана 

„Средњошколски центар – 

Усора“Добој, 

10/19 Р 

74.  Разматрање приједлога Одлуке о 

приступању измјени дијела 

Регулационог плана „Доњи град“ 

Добој – ревизија, блок 8 

10/19 Р 

75.  Разматрање приједлога Одлуке о 

именовању Савјета за праћење израде 

измјене дијела „Доњи град“ Добој – 

ревизија, блок 8 

10/19 Р 

76.  Разматрање приједлога Одлуке о 

приступању измјени дијела 

Регулационог плана „Доњи град“ дио 

блока 3 Добој, 

10/19 Р 



77.  Разматрање приједлога Одлуке о 

именовању Савјета за праћење израде 

измјене дијела  регулационог плана 

„Доњи град“ Добој дио блока 3 

10/19 Р 

78.  Разматрање приједлога Одлуке о 

приступању измјени Регулационог 

плана „Баре“ Добој, 

10/19 Р 

79.  Разматрање приједлога Одлуке о 

именовању Савјета за праћење израде 

измјене дијела  регулационог плана 

„Баре“ Добој 

10/19 Р 

80.  Разматрање приједлога Одлуке о 

измјени и допуни Регулационог 

плана „Центар“ Добој, блок 1.3.5., 

10/19 Р 

81.  Разматрање приједлога Одлуке о 

именовању Савјета за праћење израде 

измјене дијела  регулационог плана 

„Центар“ Добој, блок 1.3.5.,  

10/19 Р 

82.  Разматрање приједлога Одлуке о 

приступању измјени дијела 

Регулационог плана стамбено-

пословног комплекса 

„Средњошколски центар“Добој, I 

фаза, 

10/19 Р 

83.  Разматрање приједлога Одлуке о 

именовању Савјета за праћење израде 

измјене дијела  регулационог плана 

стамбено-пословног комплекса 

„Средњошколски центар“Добој, I 

фаза, 

10/19 Р 

84.  Разматарње приједлога Одлуке о 

приступању измјени дијела 

Регулационог плана „Центар“ Добој 

– ревизија, блок 10 

10/19 Р 

85.  Разматрање приједлога Одлуке о 

именовању Савјета за праћење израде 

измјене дијела  регулационог плана 

„Центар“ Добој – ревизија, блок 10 

10/19 Р 

86.  Разматрање приједлога Одлуке о 

приступању измјене дијела 

Регулационог плана „Доњи 

град“Добој - ревизија, блок 6 

10/19 Р 

87.  Разматрање приједлога Одлуке о 

именовању Савјета за праћење израде 

измјене дијела  регулационог плана 

„Доњи град“ Добој – ревизија, блок 6 

10/19 Р 

88.  Разматрање приједлога Одлуке о 

начину и условима одржавања 

локалних и некатегорисаних путева у 

зимском периоду 2019/20, 

10/19 Р 



89.  Разматрање приједлога Одлуке о 

приступању Споразуму 

градоначелника за климу и енергију 

и изради Акционог плана за одрживу 

енергију и борбу против климатских 

промјена, 

10/19 Р 

90.  Разматрање приједлога Одлуке о 

утврђивању пореске стопе за 

опорезивање непокретности на 

подручју Града Добој за 2020. 

годину, 

11/19 Р 

91.  Разматрање приједлога Одлуке о 

ангажовању средстава, 

11/19 Р 

92.  Разматрање приједлога Одлуке о 

усвајању измјене  допуне дијела 

регулационог плана „Општа 

болница“ Добој (скраћени поступак), 

11/19 Р 

93.  Разматрање приједлога Одлуке о 

утврђивању критеријума расподјеле 

буџетских средстава Заједницама 

етажних власника Града Добој у 

хитним случајевима, 

11/19 Р 

94.  Разматрање приједлога Одлуке о 

додјели пословне просторије, 

11/19 Р 

95.  Разматрање приједлога Одлуке о 

додјели стана, 

11/19 Р 

96.  Разматрање приједлога Одлуке о 

постављању привремених објеката 

(киоска) на осталим површинама, 

11/19 Р 

97.  Разматрање приједлога Одлуке о 

давању сагласности, 

11/19 Р 

98.  Разматрање приједлога Одлуке о 

измјенама и допунама Одлуке о 

кориштењу јавних површина на 

подручју Града Добој 

11/19 Р 

99.  Разматрање приједлога Одлуке о 

измјенама и допунама Плана 

кориштења јавних површина на 

подручју Града Добој 

11/19 Р 

100.  Разматрање приједлога Одлуке о 

усвајању буџета Града Добој за 2020. 

годину, 

12/19 Р 

101.  Разматрање приједлога Одлуке о 

извршењу буџета Града Добој за 

2020. годину, 

12/19 Р 

102.  Разматрање приједлога Одлуке о 

измјени и допуни Програма мјера и 

активности за утврђивање стања и 

уређења простора за 2018-2019. 

годину, 

12/19 Р 



103.  Разматрање приједлога Одлуке о 

приступању израде регулационог 

плана Центар Добој, 

12/19 Р 

104.  Разматрање приједлога Одлуке о 

именовању Савјета за праћење израде 

регулационог плана Центар Добој, 

12/19 Р 

105.  Разматрање приједлога Одлуке о 

приступању израде регулационог 

плана Доњи град Добој, 

12/19 Р 

106.  Разматрање приједлога Одлуке о 

именовању Савјета за праћење израде 

регулационог плана Доњи град 

Добој, 

12/19 Р 

107.  Разматрање приједлога Одлуке о 

приступању изради регулационог 

плана „Проширење градског гробља 

Шушњари“ Добој, 

12/19 Р 

108.  Разматрање приједлога Одлуке о 

именовању Савјета за праћење израде 

регулационог плана „Проширење 

градског гробља Шушњари“ Добој, 

12/19 Р 

109.  Разматрање приједлога Одлуке о 

приступању измјени дијела 

регулационог плана „Центар“ Добој – 

ревизија, блок 6, 

12/19 Р 

110.  Разматрање приједлога Одлуке о 

именовању Савјета за праћење 

измјене дијела регулационог плана 

„Центар“ Добој – ревизија, блок 6, 

12/19 Р 

111.  Разматрање приједлога Одлуке о 

приступању измјени и допуни 

регулационог плана „Центар“ Добој – 

ревизија, блок 10, 

12/19 Р 

112.  Разматрање приједлога Одлуке о 

именовању Савјета за праћење 

измјене и допуне регулационог плана 

„Центар“ Добој – ревизија, блок 10 

12/19 Р 

113.  Разматрање приједлога Одлуке о 

измјени и допуни програма уређења 

грађевинског земљишта за 2019. 

годину, 

12/19 Р 

114.  Разматарање приједлога Одлуке о 

куповини канцеларијских 

(пословних) просторија, 

12/19 Р 

115.  Разматрање приједлога Одлуке о 

додјели пословне просторије, 

12/19 Р 

116.  Разматарање приједлога Одлуке о 

фонду стамбених јединица 

социјалног становања Града Добој, 

12/19 Р 



117.  Разматрање приједлога Одлуке о 

висини закупнине за кориштење 

стамбених јединица социјалног 

становања Града Добој, 

12/19 Р 

118.  Разматрање приједлога Одлуке о 

поступку субвенционисања 

закупнине за стамбене јединице 

социјалног становања Града Добој, 

12/19 Р 

119.  Разматрање приједлога Одлуке о 

утврђивању економске цијене услуге 

ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој за 

календарску 2020. годину, 

12/19 Р 

120.  Разматрање приједлога Одлуке о 

субвенционисању трошкова 

коришћених водних услуга 

угрожених категорија у Граду Добој, 

12/19 Р 

121.  Разматрање приједлога Одлуке о 

покретању процеса израде Стратегије 

развоја Града Добој за период од 

2021. до 2027. године, 

12/19 Р 

122.  Разматрање Одлуке о усклађивању 

организације, рада и назива 

„Агенције за развој малих и средњих 

предузећа Града Добој“ Добој, 

12/19 Р 

123.  Разматрање приједлога Одлуке о 

именовању Савјета за праћење израде 

просторног плана Града Добој 

12/19 Р 

124.  Разматрање приједлога Одлуке о 

куповини земљишта у КО Добој, 

12/19 Р 

 

 

 

 

 
 

 

Број 

ОДЛУКЕ  

Рјешења о именовању/разрјешењу 

 

Службени гласник 

Број издања 

 

Извршење 

 

1.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању 

начелника  Одјељења за стамбено 

комуналне послове                                                         

1/19        Р 

2.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу вршиоца 

дужности начелника  Одјељења за 

изградњу, обнову и развој Града 

Добој 

1/19        Р 

3.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу вршиоца 

дужности начелника  Одјељења за 

изградњу, обнову и развој Града 

Добој 

1/19        Р 

4.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу вршиоца 1/19        Р 



дужности начелника  Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности 

5.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању 

начелника  Одјељења за привреду и 

друштвене дјелатности                                                            

1/19        Р 

6.  Р Ј Е Ш Е Њ Ео разрјешењу 

дужности вршиоца директора 

Фондације „Центар за дјецу и 

младину са сметњама у 

развоју“Добој 

1/19        Р 

7.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању  вршиоца 

дужности директора Фондације 

„Центар за дјецу и омладину са 

сметњама у развоју“Добој 

1/19        Р 

8.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу вршиоца 

дужности директора Jaвне установе 

„Центар за дневно збрињавање дјеце 

и омладине“Добој 

1/19        Р 

9.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца 

дужности директора Јавне установе 

„Центар за дневно збрињавање дјеце 

и омладине“Добој 

1/19        Р 

10.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању  вршиоца 

дужности директора Фондације 

„Центар за дјецу и омладину са 

сметњама у развоју“Добој 

 

1/19        Р 

11.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању члана 

привременог Управног одбора Јавне 

установе „Центар за културу и 

образовање“ Добој 

1/19        Р 

12.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу 

дужности члана  привременог 

Управног одбора Јавне установе 

„Спортско- рекреационог центра 

Преслица“ Добој 

1/19        Р 

13.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању члана  

привременог Управног одбора Јавне 

установе  „Спортско - рекреационог 

центра Преслица“ Добој 

1/19        Р 

14.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу 

дужности предсједника  привременог 

Управног одбора  „Агенција за развој 

малих и средњих предузећа Града 

Добој“ 

1/19        Р 

15.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању 

предсједника  привременог Управног 

одбора  „Агенција за развој малих и 

средњих предузећа Града Добој“  

 

1/19        Р 



16.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца 

дужности начелника  Одјељења за 

изградњу, обнову и развој 

1/19        Р 

17.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу вршиоца 

дужности директорa Јавне 

предшколске установе „Мајке 

Југовић“ Добој 

1/19        Р 

18.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца 

дужности директора Јавне 

предшколске установе „Мајке 

Југовић“ Добој 

1/19        Р 

19.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу 

замјеника Градоначелника Града 

Добој 

2/19        Р 

20.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о избору замјеника 

Градоначелника Града Добој 

2/19        Р 

21.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу 

дужности члана привременог 

Управног одбора Јавне установе 

„Центар за културу и образовање“ 

Добој 

2/19        Р 

22.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању 

дужности члана привременог 

Управног одбора Јавне установе 

„Центар за културу и образовање“ 

Добој 

 

2/19        Р 

23.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу вршиоца 

дужности директора „Агенције за 

мала и средња предузећа Града 

Добој“ Добој 

3/19        Р 

24.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу вршиоца 

дужности директора Фондације 

„Центар за дјецу и омладину са 

сметњама у развоју“Добој 

3/19        Р 

25.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу вршиоца 

дужности предсједника привременог 

Управног одбора Јавне  предшколске 

установе “Мајке Југовић“ Добој 

3/19        Р 

26.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу вршиоца 

дужности члана из реда васпитача 

привременог Управног одбора Јавне  

предшколске установе “Мајке 

Југовић“ Добој 

3/19        Р 

27.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца 

дужности директора „Агенције за 

мала и средња предузећа Града 

Добој“ Добој 

3/19        Р 

28.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца 

дужности директора Фондације 

3/19        Р 



„Центар за дјецу и омладину са 

сметњама у развоју“Добој 

29.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца 

дужности предсједника привременог 

Управног одбора Јавне  предшколске 

установе “Мајке Југовић“ Добој 

3/19        Р 

30.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца 

дужности члана из реда васпитача 

привременог Управног одбора Јавне  

предшколске установе “Мајке 

Југовић“ Добој 

3/19        Р 

31.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца 

дужности директора Jaвне установе 

„Центар за социјални рад“Добој 

4/19        Р 

32.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу вршиоца 

дужности директора Jaвне установе 

„Центар за социјални рад“Добој 

4/19        Р 

33.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу вршиоца 

дужности директорa Јавне 

предшколске установе „Мајке 

Југовић“ Добој 

5/19        Р 

34.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу  члана 

привременог Надзорног одбора 

„Туристичке организације Града 

Добој“  

 

5/19        Р 

35.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о престанку функције 

потпредсједника Скупштине Града 

Добој 

5/19        Р 

36.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о престанку функције 

предсједника Скупштине Града 

Добој 

5/19        Р 

37.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању 

директора Јавне предшколске 

установе „Мајке Југовић“ Добој 

5/19        Р 

38.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању  члана 

привременог Надзорног одбора 

„Туристичке организације Града 

Добој“ 

5/19        Р 

39.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о избору 

потпредсједника Скупштине Града 

Добој 

5/19        Р 

40.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о избору предсједника 

Скупштине Града Добој 

5/19        Р 

41.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу 

замјеника Градоначелника Града 

Добој 

8/19        Р 

42.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу вршиоца 

дужности начелника  Одјељења за 

8/19        Р 



изградњу, обнову и развој Града 

Добој 

43.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу 

дужности начелника Одјељења за 

стратешко планирање, европске 

интеграције и локални економски 

развој 

8/19        Р 

44.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу 

секретара Скупштине Града Добој 

8/19        Р 

45.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу вршиоца 

дужности директора Jaвне установе 

„Центар за социјални рад“Добој 

8/19        Р 

46.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о избору замјеника 

Градоначелника Града Добој 

8/19        Р 

47.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца 

дужности  секретара Скупштине 

Града Добој 

8/19        Р 

48.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца 

дужности начелника Одјељења за 

стратешко планирање, европске 

интеграције и локални економски 

развој 

8/19        Р 

49.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца 

дужности начелника Одјељења за 

пољопривреду  

 

8/19        Р 

50.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању 

начелника Одјељења за изградњу, 

обнову и развој  Града Добој                        

8/19        Р 

51.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца 

дужности директора Jaвне установе 

„Центар за социјални рад“Добој 

8/19        Р 

52.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу  члана  

привременог Управног одбора Јавне 

установе „Центар за социјални рад 

Добој“ Добој 

9/19  

53.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању  члана  

привременог Управног одбора Јавне 

установе „Центар за социјални рад 

Добој“ Добој 

 

9/19        Р 

54.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу вршиоца 

дужности директора Фондације 

 „Центар за дјецу и омладину са 

сметњама у развоју“Добој 

11/19        Р 

55.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца 

дужности директора Фондације 

„Центар за дјецу и омладину са 

сметњама у развоју“Добој 

11/19        Р 



56.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца 

дужноси директора Јавне установе 

 „Центар за културу и образовање“ 

Добој 

 

11/19        Р 

57.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разријешењу 

вршиоца дужноси директора Јавне 

установе „Центар за културу и 

образовање“ Добој 

12/19        Р 

58.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу  

дужности начелника  Одјељења за 

финансије Града Добој 

12/19        Р 

59.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца 

дужности начелника  Одјељења за 

финансије Града Добој 

12/19        Р 

60.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу  

дужности начелника Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности 

Града Добој 

12/19 Р 

61.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца 

дужности начелника Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности 

Града Добој 

12/19 Р 

62.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу  

дужности начелника  Одјељења за 

стамбено комуналне послове 

12/19 Р 

63.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца 

дужности начелника Одјељења за 

стамбено комуналне послове 

12/19 Р 

64.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу вршиоца 

дужности директора Фондације 

 „Центар за дјецу и омладину са 

сметњама у развоју“Добој 

12/19 Р 

65.  Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца 

дужности директора Фондације 

„Центар за дјецу и омладину са 

сметњама у развоју“Добој 

12/19 Р 

 

 

 

Број 

ОДЛУКЕ  

ЗАКЉУЧЦИ 

 

Службени гласник 

Број издања 

Извршење 

 

1.  Разматрање нацрта Одлуке о 

критеријумима за додјелу средстава 

буџета града за редовне дјелатности 

спортских клубова за 2019. годину, 

             1/19 Р 

2.  Разматрање приједлога Програма 

уређења грађевинског земљишта за 

2019. годину, 

             1/19 Р 



3.  Разматрање приједлога Програма 

рада Скупштине Града Добој за 2019. 

годину, 

             1/19 Р 

4.  Разматрање приједлога Програма 

заједничке комуналне потрошње за 

2019. годину, 

             1/19 Р 

5.  Разматрање приједлога Програма 

кориштења прихода од посебних 

накнада за шуме у 2019. години, 

             1/19 Р 

6.  Разматрање приједлога Програма 

кориштења средстава од накнада за 

претварање пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе 

на подручју Града Добој, 

             1/19 Р 

7.  Разматрање приједлога Програма 

одржавања, заштите, реконструкције 

и изградње локалних путева за 2019. 

годину, 

             1/19 Р 

8.  Разматрање приједлога Програма 

санације и реконструкције 

водопривредних објеката и 

водотокова у 2019. години. 

             1/19 Р 

9.  Разматрање приједлога Плана 

кориштења средстава остварених од 

концесионих накнада, 

             1/19 Р 

10.  Разматрање приједлога Локалног 

акционог плана за ре/интеграцију 

БиХ држављана који се враћају по 

основу Споразума о реадмисији на 

подручје Града Добоја за период 

2019.-2022. година, 

             1/19 Р 

11.  Разматрање нацрта Програма 

кориштења средстава за унапређење 

пољопривредне производње на 

подручју града Добој за 2019. годину, 

             1/19 Р 

12.  Разматрање нацрта Програма рада 

Јавне установе „Дом за старија лица 

Добој“ Добој за 2019. годину, 

             1/19 Р 

13.  Разматрање нацрта Програма рада 

Јавне установе „Центар за културу и 

образовање“ Добој за 2019. годину, 

             1/19 Р 

14.  Разматрање нацрта Програма рада 

Јавне установе „Музеј у Добоју“ за 

2019. годину 

             1/19 Р 

15.  Разматрање нацта Програма рада 

Јавне установе „ Центар за социјални 

рад Добој“за 2019. годину, 

             1/19 Р 

16.  Разматрање нацрта Програма рада 

„Агенција за развој малих и средњих 

предузећа Града Добоја“ за 2019. 

             1/19 РуТ 



годину, 

17.  Разматрање нацрта Плана и 

Програма рада  Фондације „Центар 

за дјецу и омладину са сметњама у 

развоју“Добој за 2019. годину, 

             1/19 Р 

18.  Разматрање нацрта Програма рада  

Јавне установе „Народна 

библиотека“ Добој са финансијским 

планом за 2019. годину, 

             1/19 Р 

19.  Разматрање нацрта Програма рада 

Јавног предузећа „ Регионална 

депонија д.о.о“ Добој за 2019. 

годину,  

             1/19 Р 

20.  Разматрање нацрта Програма рада 

Јавне установе „Спортско-

рекреациони центар Преслица“ Добој 

за 2019. годину, 

             1/19 Р 

21.  Разматрање нацрта Програма рада „ 

Туристичка организација града 

Добој“ за 2019. годину 

             1/19 Р 

22.  Разматрање нацрта Програма рада 

Јавног предузећа „Радио-телевизија 

Добој д.о.о“ за 2019. годину 

             1/19 Р 

23.  Разматрање нацрта Плана о 

кориштењу средстава остварених од 

накнаде по основу посебних мјера 

заштите од пожара за 2019. годину, 

             1/19 Р 

24.  Разматрање Извјештаја о утрошку 

средстава остварених од накнаде по 

основу посебних мјера заштите од 

пожара у 2018. години, 

             1/19 Р 

25.  Разматрање Извјештаја о реализацији 

Програма уређења  грађевинског 

земљишта за 2018. годину, 

             1/19 Р 

26.  Разматрање Извјештаја о резултатима 

мјерења задовољства грађана јавним 

услугама у 2018. години, 

             1/19 Р 

27.  Разматрање Информације о процјени 

исхода судских спорова за потребе 

утврђивања потенцијалних обавеза 

и/или признавања резервисања, 

             1/19 Р 

28.  Разматрање Информације у вези 

извршавања обавеза града Добој по 

питању омогућавања откупа другог 

одговарајућег стана носиоцима 

станарског права чији је стан у 

саставу ратом уништене зграде, 

             1/19 Р 

29.  Разматрање Информације о утрошку 

електричне енергије за јавну расвјету 

јануар -децембар 2018. године 

             1/19 Р 



30.  Разматрање Извода из записника са  

петнаесте редовне сједнице 

Скупштине града Добој одржане 17. 

децембра 2018. године, 

             1/19 Р 

31.  Разматрање Извода из записника са  

шеснаесте редовне сједнице 

Скупштине града Добој одржане 28. 

фебруара 2019. године, 

             2/19 Р 

32.  Разматрање приједлога Програма 

кориштења средстава за унапређење 

пољопривредне производње на 

подручју града Добој за 2019. годину, 

             2/19 Р 

33.  Разматрање приједлога Програма 

рада Јавне установе „Дом за старија 

лица Добој“ Добој за 2019. годину, 

             2/19 Р 

34.  Разматрање приједлога Програма 

рада Јавне  установе „Центар за 

културу и образовање“ Добој за 2019. 

годину, 

             2/19 Р 

35.  Разматрање приједлога Програма 

рада Јавне установе „Музеј у Добоју“ 

за 2019. годину, 

             2/19 Р 

36.  Разматрање приједлога Програма 

рада Јавне установе „ Центар за 

социјални рад Добој“за 2019. годину, 

             2/19 Р 

37.  Разматрање приједлога Програма 

рада „Агенција за развој малих и 

средњих предузећа Града Добоја“ за 

2019. годину, 

             2/19 Р 

38.  Разматрање приједлога Плана и 

Програма рада  Фондације „Центар 

за дјецу и омладину са сметњама у 

развоју“Добој за 2019. годину, 

             2/19 Р 

39.  Разматрање приједлога Програма 

рада  Јавне установе „Народна 

библиотека“ Добој са финансијским 

планом за 2019. годину, 

             2/19 Р 

40.  Разматрање приједлога Програма 

рада Јавног предузећа „ Регионална 

депонија д.о.о“ Добој за 2019. 

годину,  

             2/19 Р 

41.  Разматрање приједлога Програма 

рада Јавне установе „Спортско-

рекреациони центар Преслица“ Добој 

за 2019. годину, 

             2/19 Р 

42.  Разматрање приједлога Програма 

рада Туристичке организације Града 

Добој за 2019. годину, 

             2/19 Р 

43.  Разматрање приједлога Програма 

рада Јавног предузећа „РТВ Добој“ 

             2/19 Р 



д.о.о. за 2019. годину, 

44.  Разматрање приједлога Плана уписа 

ученика у први разред средњих 

школа на подручју Града Добој за 

2019/2020 годину, 

             2/19 Р 

45.  Разматрање приједлога Плана о 

кориштењу средстава остварених од 

накнаде по основу посебних мјера 

заштите од пожара за 2019. годину, 

             2/19 П 

46.  Разматрање нацрта Програма рада 

Јавног предузећа „Дирекција за 

изградњу и развој града Добој“ д.о.о. 

за 2019. годину, 

             2/19 П 

47.  Разматрање нацрта Програма рада 

ЈЗУ „Дом здравља“ Добој за 2019. 

годину, 

             2/19 П 

48.  Разматрање Извјештаја о кориштењу 

прихода од посебних накнада за 

шуме у 2018. години, 

             2/19 Р 

49.  Разматрање Извјештаја о кориштењу 

средстава од накнада за претварање 

пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе на подручју 

Града Добој за 2018. годину, 

             2/19 Р 

50.  Разматрање Извода из записника са  

седамнаесте редовне сједнице 

Скупштине Града Добој одржане 21. 

марта 2019. године, 

             3/19 Р 

51.  Разматрање нацрта  Одлуке о јавним 

паркиралиштима. 

             3/19 Р 

52.   Разматрање приједлога Програма 

рада Јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ Добој за 2019. 

годину, 

             3/19 Р 

53.  Разматрање приједлога Програма 

рада Јавног предузећа „Дирекција за 

изградњу и развој Града Добој“ за 

2019. годину, 

             3/19 Р 

54.  Разматрање нацрта Програма рада 

Јавне установе „Центар за дневно 

збрињавање дјеце и омладине“ Добој 

за 2019. годину, 

             3/19 Р 

55.  Разматрање нацрта Програма 

активности рјешавања проблематике 

избјеглог, расељеног становништва и 

повратника у 2019. години, 

             3/19 Р 

56.  Разматрање Извјештаја о раду 

Градоначелника и Градске управе за 

период 01.01.-31.12.2018. године, 

             3/19 Р 



57.  Разматрање Извјештаја о раду у 

органима предузећа која обављају 

комуналне дјелатности за период 

01.01.-31.12.2018. године,  

             3/19 Р 

58.  Разматрање Извјештаја о реализацији 

програма заједничке комуналне 

потрошње за 2018. годину, 

             3/19 Р 

59.  Разматрање Извјештаја о утрошку 

средстава прикупљених од 

концесионих накнада у 2018. години, 

             3/19 Р 

60.  Разматрање Извјештаја о 

остваривању програма одржавања, 

заштите, реконструкције и изградње 

локалних путева у току 2018. године, 

             3/19 Р 

61.  Разматрање Извјештаја о 

остваривању програма одржавања 

санације и реконструкције 

водопривредних објеката и 

водотокова у 2018. години, 

             3/19 Р 

62.  Разматрање Извода из записника са  

осамнаесте редовне сједнице 

Скупштине Града Добој одржане 16. 

априла 2019. године, 

4/19 Р 

63.  Разматрање нацрта Одлуке о 

усвајању ребаланса буџета Града 

Добој за 2019. годину, 

4/19 Р 

64.  Разматрање нацрта Одлуке о 

извршењу Ребаланса буџета Града 

Добој за 2019. годину, 

4/19 Р 

65.  Разматрање приједлога Програма 

рада Јавне установе „Центар за 

дневно збрињавање дјеце и 

омладине“ Добој за 2019. годину, 

4/19 Р 

66.  Разматрање приједлога Програма 

активности рјешавања проблематике 

избјеглог, расељеног становништва и 

повратника у 2019. години, 

4/19 Р 

67.  Разматрање Извјештаја о реализацији 

програма рада Скупштине Града 

Добој за период 01.01.-31.12.2018. 

године, 

4/19 Р 

68.  Разматрање Извјештаја о раду 

Правобранилаштва Републике 

Српске- сједиште замјеника Добој за 

период 01.01.-31.12.2018. године, 

              4/19 Р 

69.  Разматрање Извода из записника са  

деветнаесте редовне сједнице 

Скупштине Града Добој одржане 30. 

априла 2019. године, 

5/19 Р 

70.  Разматрање приједлога Плана 5/19 П 



утрошка средстава са посебног 

рачуна за водопривредне накнаде, 

71.  Разматрање Плана за предузимање 

мјера на унапређењу социјалне 

заштите у области збрињавања и 

заштите дјеце без родитељског 

старања,  

5/19 Р 

72.  Разматрање нацрта Годишњег плана 

имплементације Стратегије и 

индикативни финансијски оквир за 

2018-2019. годину, 

5/19 Р 

73.  Разматрање Извјештаја о извршењу 

буџета Града Добој за период 01.01.-

01.03.2019. године, 

5/19 Р 

74.  Разматрање Извјештаја о остварењу 

годишњег плана имплементације 

Стратегије интегрисаног развоја 

Града Добој за 2018. годину, 

5/19 Р 

75.  Разматрање Информације о стању 

објекта Градске управе, 

5/19 Р 

76.  Разматрање Информације о 

водоснабдијевању Града Добоја у 

2018. години, 

5/19 Р 

77.  Разматрање Информације о болести 

зависности на подручју Града Добој, 

5/19 Р 

78.  Разматрање Информације о упису 

дјеце у први разред основних школа 

на подручју Града Добој за школску 

2019-2020. годину, 

5/19 Р 

79.  Разматрање Информације о утрошку 

електричне енергије за јавну расвјету 

јануар – март 2019. године, 

5/19 Р 

80.  Разматрање Извода из записника са 

двадесете редовне сједнице 

Скупштине Града Добој од 28. маја 

2019. године 

8/19 Р 

81.  Разматрање Информације о 

извршењу буџета Града Добој за 

период од 01.01.-30.06.2019. године 

8/19 Р 

82.  Разматрање Информације о 

утрошеној електричној енергији за 

јавну расвјету за период 01.01. до 

30.06.2019. године, 

8/19 Р 

83.  Разматрање Информације о 

државним становима на којима не 

постоји станарско право, 

8/19 Р 

84.  Разматрање Извода из записника са 

двадесетпрве редовне сједнице 

Скупштине Града Добој од 

9/19 Р 



03.09.2019. године, 

85.  Разматрање нацрта Одлуке о 

усвајању другог ребаланса буџета 

Града Добој за                                   

2019. годину; 

9/19 Р 

86.  Разматрање нацрта Одлуке о 

извршењу другог ребаланса буџета 

Града Добој  за                               

2019. годину;  

9/19 Р 

87.  Разматрање нацрта Одлуке о 

утврђивању пореске стопе за 

опорезивање непокретности на 

подручију Града Добој у 2020. 

години 

9/19 Р 

88.  Разматрање нацрта Програма 

активности рјешавања проблематике 

избјеглог, расељеног становништва и 

повратника у 2020. години; 

9/19 Р 

89.  Разматрање нацрта Програма рада 

Скупштине Града Добој за 2020. 

годину; 

9/19 Р 

90.  Разматрање нацрта Програма рада за 

2020. годину Јавне здравствене 

установе „Дом здравља“ Добој; 

9/19 Р 

91.  Разматрање нацрта Програма рада за 

2020. годину „Центар за социјални 

рад Добој“ из Добоја; 

9/19 Р 

92.  Разматрање нацрта  Програма рада за 

2020. годину Туристичке 

организације Града Добој; 

9/19 Р 

93.  Разматрање нацрта Програма рада за 

2020. годину Фондације „Центра за 

дјецу и омладину са сметњама у 

развоју“ Добој; 

9/19 Р 

94.  Разматрање нацрта Плана и програма 

рада за 2020. годину Јавне установе 

„Центар за дневно збрињавање дјеце 

и омладине“, 

9/19 Р 

95.  Разматрање нацрта Програма рада 

Јавне установе „Дом за старија лица 

Добој“ за 2020. годину; 

9/19 Р 

96.  Разматрање нацрта Програма рада 

Јавне установе „Спортско-

рекреациони центар Преслица“ Добој 

за 2020. годину; 

9/19 Р 

97.  Разматрање  нацрта Програма рада за 

2020. годину Јавне установе Народна 

библиотека Добој; 

9/19 Р 

98.  Разматрање нацрта Програма рада за 9/19 Р 



2020. годину Јавног предузећа 

„Регионалне депоније“ Д.О.О. Добој; 

99.  Разматрање нацрта Програма рада 

Јавног предузећа „Дирекција за 

изградњу и развој Града Добој“ д.о.о. 

за 2020. годину; 

9/19 Р 

100.  Разматрање нацрта Програма рада за 

2020. годину „Агенције за развој 

малих и средњих предузећа“ Града 

Добоја; 

9/19 Р 

101.  Разматрање нацрта Програма рада 

Музеја у Добоју за 2020. годину; 

9/19 Р 

102.  Разматрање нацрта Програма рада 

Јавног предузећа „Радио – телевизије 

Добој“ д.о.о. за 2020. годину; 

9/19 Р 

103.  Разматрање нацрта Годишњег 

програма рада Јавне предшколске 

установе                    „Мајке Југовић“ 

Добој за радну 2019/2020 годину; 

9/19 Р 

104.  Разматрање Извјештаја о раду за 

2017. годину „Центра за културу и 

образовање“ Добој; 

9/19 Р 

105.  Разматрање Извјештаја о раду за 

2017. годину Туристичке 

организације Града Добој; 

9/19 Р 

106.  Разматрање Извјештаја о раду са 

финансијским извјештајем за 2017. 

годину Јавне установе „Народна 

библиотека Добој“; 

9/19 Р 

107.  З Разматрање Извјештаја о раду за 

2017. годину „Центар за социјални 

рад“ Добој; 

9/19 Р 

108.  Разматрање Извјештаја о раду 

Одбора за жалбе Града Добој за 2018. 

годину; 

9/19 Р 

109.  Разматрање Извјештаја о раду за 

2018. годину Туристичке 

организације Града Добој; 

9/19 Р 

110.  Разматрање Извјештаја о раду за 

2018. годину Јавне установе 

„Народна библиотека Добој“; 

9/19 Р 

111.  Разматрање Извјештаја о раду са 

финансијским извјештајем  Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ 

Добој за 2018. годину; 

9/19 Р 

112.  Разматрање Извјештаја о раду 

„Центра за социјални рад Добој“ 

Добој за 2018. годину;  

9/19 Р 

113.  Разматрање Извјештаја о раду за 9/19 Р 



2018. годину Јавног предузећа 

„Регионалне депоније“ Д.О.О. Добој; 

114.  Разматрање Извјештаја о раду за 

2018. годину Јавног предузећа 

„Дирекције за изградњу и развој 

Града Добоја“ д.о.о.; 

9/19 Р 

115.  Разматрање Извјештаја о раду Јавног 

предузећа „Радио – телевизије Добој“ 

д.о.о. за 2018. годину; 

9/19 Р 

116.  Разматрање Извјештаја о раду за 

2018. годину Јавне установе „Дом за 

старија лица Добој“ Добој; 

9/19 Р 

117.  Разматрање Извјештаја о раду Јавне 

установе „Спортско-рекреациони 

центар Преслица“ Добој за 2018. 

годину; 

9/19 Р 

118.  Разматрање Извјештаја о раду Јавне 

предшколске установе „Мајке 

Југовић“ Добој за предшколску 

2018/2019. годину; 

9/19 Р 

119.  Разматрање Извјештаја о раду за 

2018. годину „Агенције за развој 

малих и средњих предузећа“ Града 

Добоја; 

9/19 Р 

120.  Разматрање Извјештаја о раду Музеја 

у Добоју за 2018. годину; 

9/19 Р 

121.  Разматрање Извода из записника са 

двадесетдруге редовне сједнице 

Скупштине Града Добој од 

02.10.2019. године, 

10/19 Р 

122.  Разматрање нацрта Одлуке о 

усвајању буџета Града Добој за 2020. 

годину, 

10/19 Р 

123.  Разматрање нацрта Одлуке о 

извршењу буџета Града Добој за 

2020. годину 

10/19 Р 

124.  Разматрање приједлога Програма 

рада Скупштине Града Добој за 2020. 

годину, 

10/19 П 

125.  Разматрање приједлога Програма 

рада  за 2020. годину Јавне 

здравствене установе „Дом здравља“ 

Добој, 

10/19 П 

126.  Разматрање приједлога Програма 

рада за 2020. годину Јавне установе 

„Центар за социјални рад Добој“ из 

Добоја, 

10/19 П 

127.  Разматрање приједлога  Програма 

рада за 2020. годину Туристичке 

10/19 П 



организације Града Добој, 

128.  Разматрање приједлога Програма 

рада за 2020. годину Фондације 

„Центар  за дјецу и омладину са 

сметњама у развоју“ Добој, 

10/19 П 

129.  Разматрање приједлога Плана и 

програма рада за 2020. годину Јавне 

установе „Центар за дневно 

збрињавање дјеце и омладине“, 

10/19 П 

130.  Разматрање приједлога Програма 

рада Јавне установе „Дом за старија 

лица Добој“ за 2020. годину, 

10/19 П 

131.  Разматрање приједлога Програма 

рада Јавне установе „Спортско-

рекреациони центар Преслица“ Добој 

за 2020. годину, 

10/19 П 

132.  Разматрање  приједлога Програма 

рада за 2020. годину Јавне установе „ 

Народна библиотека Добој“ Добој, 

10/19 П 

133.  Разматрање приједлога Програма 

рада за 2020. годину ЈП „Регионалне 

депоније“ Д.О.О. Добој, 

10/19 П 

134.  Разматрање приједлога програма 

рада Јавног предузећа „Дирекција за 

изградњу и развој Града Добој, д.о.о. 

за 2020. годину, 

10/19 П 

135.  Разматрање приједлога Програма 

рада за 2020. годину „Агенције за 

развој малих и средњих предузећа“ 

Града Добоја 

10/19 П 

136.  Разматрање приједлога Програма 

рада Музеја у Добоју за 2020. годину, 

10/19 П 

137.  Разматрање приједлога Програма 

рада Јавног предузећа „Радио-

телевизија Добој“ д.о.о.  за 2020. 

годину 

10/19 П 

138.  Разматрање приједлога Годишњег 

програма рада Јавне предшколске 

установе                    „Мајке Југовић“ 

Добој за радну 2019/2020 годину, 

10/19 П 

139.  Разматрање Извјештаја о раду 

Фондације „Центар за дјецу и 

омладину са сметњама у развоју“ –

Добој за 2018. годину, 

10/19 Р 

140.  Разматрање Нацрта програма рада 

Јавне установе „ Центар за културу и 

образовање“ Добој за 2020. годину 

10/19 Р 

141.  Разматрање Информације о утрошку 

електричне енергије за јавну расвјету 

10/19 Р 



јануар – септембар 2019. године, 

142.  Разматрање Информације о 

могућностима превазилажења 

проблема насталих у реализацији 

пројекта одбране од поплава 

10/19 Р 

143.  Разматрање приједлога Програма 

активности рјешавања проблематике 

избјеглог, расељеног становништва и 

повратника у 2020. години, 

11/19 П 

144.  Разматрање приједлога Програма 

рада за 2020. годину Јавне установе 

„Центар за културу и образовање 

Добој“, 

11/19 П 

145.  Разматрање нацрта Програма 

уређења грађевинског земљишта за 

2020. годину, 

11/19 Р 

146.  Разматрање нацрта Програма мјера и 

активности за утврђивање стања и 

уређењу простора за 2020-2021. 

годину, 

11/19 Р 

147.  Разматрање нацрта Програма 

кориштења средстава од накнада за 

претварање пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе 

на подручју Града Добој за 2020. 

годину, 

11/19 Р 

148.  Разматрање Извјештаја о извршењу 

буџета Града Добој у периоду 

01.01.2019. – 30.09.2020. године, 

11/19 Р 

149.  Разматрање Информације о 

реализацији Одлуке о 

суфинансирању средстава за 

куповину 100 станова у сврху 

подстицања младих брачних парова 

на подручју Града Добој, 

11/19 Р 

150.  Разматрање Информације о 

реализованим пројектима и приједлог 

плана будућих активности, 

„Водовод“ а.д. Добој, 

11/19 Р 

151.  Разматрање Извода из записника са 

двадесеттреће редовне сједнице 

Скупштине Града Добој од 

05.11.2019. године, 

11/19 Р 

152.  Разматрање нацрта Програма 

заједничке комуналне потрошње за 

2020. годину, 

12/19 Р 

153.  Разматрање нацрта Програма 

одржавања, заштите, реконструкције 

и изградње локалних путева за 2020. 

годину, 

12/19 Р 



154.  Разматрање нацрта Програма 

одржавања, санације и 

реконструкције водопривредних 

објеката и водотокова у 2020. години, 

12/19 Р 

155.  Разматрање иницијативе за израду 

Пречишћеног текста Одлуке о 

комуналним таксама, 

12/19 Р 

156.  Разматрање нацрта Плана коришћења 

средстава остварених од 

концесионих накнада у 2020. години, 

12/19 Р 

157.  Разматрање приједлога Плана за 

кохезивну зајдницу, 

12/19 П 

158.  Разматрање Извода из записника са 

двадесетчетврте редовне сједнице 

Скупштине Града Добој од 

22.11.2019. године, 

12/19 Р 

 

 

 

 

 

Р- реализовано  П- проводи се 

РуТ- реализација у току      НП- не проводи се 

НР- није реализовано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ И АКТИВНОСТИМА СКУПШТИНЕ ГРАДА ДОБОЈ 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

1. СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ 

 

Стручна служба Скупштине у току 2019. године обезбјеђивала је услове за вршење 

функције одборника и на њихов захтјев пружала им стручну помоћ, објашњења о 

појединим питањима у току рада Скупштине и одржавања сједница Скупштине. 

Стручна служба поред послова пружања стручне помоћи одборницима, предузимала је 

и послове обезбјеђења техничких услова за рад одборника на сједницама Скупштине. 

У току 2019. године стручна служба обављала је административне послове те послове 

израде нацрта и приједлога аката, програма рада, извјештаја о раду Скупштине града, 

стручне службе, послове нормативне дјелатности, послове прикупљања и сређивања 

материјала за сједнице Скупштине и послове благовремене отпреме скупштинских 

материјала. 

Стручна служба је на основу расправе и снимања тока рада сједнице израђивала 

стенограме, изводе записника одржаних сједница, формулисала усвојене и донесене 

закључке Скупштине. 

Поред наведених послова стручна служба је у току 2019. године израђивала разне 

извјештаје и анализе за потребе Скупштине града те је обављала и друге послове и 

задатке у вези свог дјелокруга рада. 

 

2. КОЛЕГИЈ СКУПШТИНЕ 

 

Колегијум Скупштине у оквиру својих надлежности вршио је послове утврђивања 

приједлога Програма рада Скупштине, предлагања термина одржавања скупштинских 

засједања, питања која је потребно уврстити у дневни ред. 

Колегиј је радио и одлучивао на својим сједницама које се одржавају прије сваке 

сједнице Скупштине. На сједницама Колегијума води се скраћени записник. 

Поред наведених надлежности Колегиј је вршио послове усклађивања активности 

Скупштине, Градоначелника и других представника органа извршне власти 

одговорних за извршење закључака, одлука скупштине и за реализацију Програма рада 

Скупштине. 

Колегиј Скупштине у оквиру своје надлежности утврђује оквирни план одржавања 

сједница за сваку календарску годину. 

Колегиј Скупштине је у току 2019. године одржао 20 сједница кроз реализацију 

71.тачака дневног реда сједница Скупштине. 

 

3. РАДНА ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ 

 

Радна тијела Скупштине комисије, одбори и савјети разматрала су у току 2019. године 

питања и материјале из свог дјелокруга рада. 

Радна тијела Скупштине заузимала су ставове према питањима из свог дјелокруга 

надлежности и рада подношењем извјештаја, мишљења, сугестија и приједлога 

Скупштини града. Поред наведених послова и задатака радна тијела су у току 2019. 

године разматрала и покретала одређене иницијативе и приједлоге за рјешавање 

одређених питања из надлежности Скупштине. Радна тијела Скупштине вршила су и 

друге послове из своје надлежности у складу са Пословником и другим актима 

Скупштине. 



На основу извјештаја радних тијела Скупштине радна тијела у току 2019. године 

одржала су 20 сједница радних тијела на којима су разматрала 199 тачке дневног реда. 

 

4. ЈАВНА РАСПРАВА 

 

У току 2019. године Скупштина Града већи дио своје активности усмјерила је 

провођењу јавне расправе. 

Нацрти акта износе се на јавну расправу када је то законом, статутом или другим 

прописима одређено. Скупштина у оквиру своје надлежности може да одлучи да се 

јавна расправа поведе и након разматрања акта на сједници Скупштине. Скупштина у 

том случају доноси закључак о стављању нацрта акта на јавну расправу. Када се води 

јавна расправа о нацртима општих аката, орган, односно радно тијело овлаштено за 

праћење јавне расправе води рачуна да се материјали који су предмет јавне расправе 

учине доступним јавности. Јавна расправа у правилу траје 30. дана, уколико 

Скупштина не одлучи другачије. Орган за праћење јавне расправе Скупштини Града 

подноси извјештај о проведеној расправи који садржи резултате јавне расправе, 

садржај приједлога, примједби и мишљења. 

Скупштина ће прије одлучивања о приједлогу акта на дневном реду сједнице 

Скупштине разматрати извјештај органа који је пратио јавну расправу. 

 

5. КЛУБ ОДБОРНИКА 

 

Клубови одборника учествовали су у раду Скупштине на начинн како је то утврђено 

Пословником о раду скупштине Града Добој. 

Скупштина Града за потребе клубова одборника обезбиједила је просторне услове те 

стручне и административно – техничке послове које за потребе клубова одборника 

обавља стручна служба Скупштине. 

Поред наведених послова и задатака из дјелокруга Скупштине, Скупштина је у току 

2019. године обављала и друге послове из своје надлежности. 

 

 

ПРЕГЛЕД 

одржаних сједница колегија Скупштина Града Добој у 2019. години 

 

              Сједнице колегија Датум одржавања Број тачака дневног реда 

1.  Припрема, разматрање и утврђивање 

дневног реда за 16. редовну сједницу 

Скупштине Града Добој 

 

21.02.2019. године 

 

4 

2.  Припрема, разматрање и утврђивање 

дневног реда за 16. редовну сједницу 

Скупштине Града Добој 

 

28.02.2019. године 

 

4 

3.  Припрема, разматрање и утврђивање 

дневног реда за 17. редовну сједницу 

Скупштине Града Добој 

 

13.03.2019. године 

 

3 

4.  Припрема, разматрање и утврђивање 

дневног реда за 17. редовну сједницу 

Скупштине Града Добој 

 

21.03.2019. године 

 

4 

5.  Припрема, разматрање и утврђивање 

дневног реда за 18. редовну сједницу 

Скупштине Града Добој 

 

09.04.2019. године 

 

3 



6.  Припрема, разматрање и утврђивање 

дневног реда за 18. редовну сједницу 

Скупштине Града Добој 

 

16.04.2019. године 

 

4 

7.  Припрема, разматрање и утврђивање 

дневног реда за 19. редовну сједницу 

Скупштине Града Добој 

 

23.04.2019. године 

 

3 

8.  Припрема, разматрање и утврђивање 

дневног реда за 19. редовну сједницу 

Скупштине Града Добој 

 

30.04.2019. године 

 

4 

9.  Припрема, разматрање и утврђивање 

дневног реда за 20. редовну сједницу 

Скупштине Града Добој 

 

20.05.2019. године 

 

3 

10.  Припрема, разматрање и утврђивање 

дневног реда за 20. редовну сједницу 

Скупштине Града Добој 

 

28.05.2019. године 

 

4 

11.  Припрема, разматрање и утврђивање 

дневног реда за 21. редовну сједницу 

Скупштине Града Добој 

27.08.2019.године 3 

12.  Припрема, разматрање и утврђивање 

дневног реда за 21. редовну сједницу 

Скупштине Града Добој 

03.09.2019.године 4 

13.  Припрема, разматрање и утврђивање 

дневног реда за 22. редовну сједницу 

Скупштине Града Добој 

25.09.2019.године 3 

14.  Припрема, разматрање и утврђивање 

дневног реда за 22. редовну сједницу 

Скупштине Града Добој 

02.10.2019.године 

 

4 

15.  Припрема, разматрање и утврђивање 

дневног реда за 23. редовну сједницу 

Скупштине Града Добој 

29.10.2019.године 3 

16.  Припрема, разматрање и утврђивање 

дневног реда за 23. редовну сједницу 

Скупштине Града Добој 

05.11.2019.године 4 

17.  Припрема, разматрање и утврђивање 

дневног реда за 24. редовну сједницу 

Скупштине Града Добој 

14.11.2019.године 3 

18.  Припрема, разматрање и утврђивање 

дневног реда за 24. редовну сједницу 

Скупштине Града Добој 

22.11.2019.године 4 

19.  Припрема, разматрање и утврђивање 

дневног реда за 25. редовну сједницу 

Скупштине Града Добој 

 

10.12.2019. године 

 

3 

20.  Припрема, разматрање и утврђивање 

дневног реда за 25. редовну сједницу 

Скупштине Града Добој 

 

17.12.2019. године 

 

4 

21.  УКУПНО СЈЕДНИЦА:     20  ТАЧАКА:      71 

 

 

 

 

ОБРАЂИВАЧ        ПРЕДЛАГАЧ 

 

Стручна служба Скупштине Града Добој                 Колегијум Скупштине Града Добој 


