ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 348. став 7. и 9. Закона о стварним правима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и
107/19), члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 35. Статута Града Добој („Службени гласник Града
Добој“, број: 01/17) и члана 75. и 128. Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 01/17), Скупштина Града Добој, на сједници
одржаној
маја 2020. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
о утврђивању инвестиционог пројекта од посебног интереса за Град Добој – изградња
кружних раскрсница на територији Града Добој
I.
1) Овом Одлуком утврђује се да је пројекат Изградње кружних раскрсница на
подручју Града Добој, предвиђених Планом капиталних инвестиција Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“ број: 5/17), као пројекат од посебног интереса за Град
Добој у смислу одредби члана 348. став 9. Закона о стварним правима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и
107/19).
2) Посебан интерес у смислу алинеје 1. ове тачке утврђује се за изградњу кружне
раскрснице на мјесту укрштања магистралног пута М4 и магистралног пута М17 (ДобојСарајево) и кружне раскрснице на мјесту укрштања магистралног пута М17 и градске
саобраћајнице – улице Стефана Првовенчаног у Добоју.
3) Посебан интерес из алинеје 1 ове тачке утврђује се ради оправдане потребе да се на
подручју Града повећа безбједност саобраћаја, односно да се изградњом кружне раскрснице
у склопу магистралних путева којим управља Република Српска растерети прилаз Граду.
II
Реализација активности из претходне тачке извршиће се отуђењем непокретности у
власништву јединице локалне самоуправе под посебним околностима – отуђењем
непокретности без накнаде у корист Републике Српске а у сврху изградње кружних
раскрсница на подручју Града Добој.
На темељима ове Одлуке биће донесена посебна Одлука о преносу непокретности, као
и уговор о преносу својине који ће бити прослијеђен Правобранилаштву РС на
сагласност/добијање мишљења.

III.
Ова Одлука, усљед оправдане потребе за ефикаснијом реализацијом инвестиционог
пројекта од интереса за грађане Града Добој, ступа на снагу даном доношења а објавиће се
у „Службеном гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01- 013 - /20
Добој,
05.2020.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Букејловиић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одлуке о утврђивању инвестиционог пројекта од посебног интереса за Град Добој –
изградња кружних раскрсница на територији Града Добој

Правни основ за доношење ове Одлуке је члан 348. став 9. Закона о стварним
правима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 124/08, 3/09,
58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члан 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члан 35. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 01/17) и члан 75. и 128. Пословника о раду
Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број: 01/17). Предметним
позитивним прописима уређена је надлежност органима јединица локалних
самоуправа/Града Добој да доносе одлуке о утврђивању пројеката од посебног интереса.
Одредбама предметне Одлуке утврђено је како слиједи:
-

Тачком I утврђен је пројекат за који се утврђује посебан интерес за Град Добој и
разлози за предметни поступак
Тачком II утврђен је поступак реализације Одлуке
Тачком III утврђено је пријевремено ступање на снагу Одлуке из разлога хитности
реализације предметног поступка, односно у ситуацији када је неопходно у што
краћем временском периоду омогућити реализацију поменутог инвестиционог
пројекта, а све ради заштите безбједности грађана и добара Републике Српске и
Града Добој.

Разлог за доношење ове одлуке је потреба изградње кружних раскрсница у Граду Добој
ради унапређења безбиједности саобраћаја на кључним тачкама излаза односно улаза у
Град Добој.
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