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Број: 01-013-128/20                                                                                                                                                                                                                                                                        

Датум, 01.06.2020. године  

 

На основу члана  52. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој”, број: 1/17) и 

члана 74., став 4. Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени гласник Града 

Добој”, број: 1/17), 

 

С А З И В А М   

                                            

Двадесетосму редовну сједницу Скупштине Града Добој за 09.06. 2020. године.  Сједница 

ће се одржати у Великој сали Скупштине Града Добоја, са почетком  у 10.00  часова. 

Колегијум Скупштине за двадесетосму редовну сједницу Скупштине Града Добој предлаже 

следећи,  

Д Н Е В Н И   Р ЕД : 

 

1. Разматрање Извода из записника са двадесетседме редовне сједнице Скупштине 

Града Добој од 10.03.2020. године, 

2. Разматрање приједлога Одлуке о усвајању ребаланса буџета Града Добој за 2020. 

годину, 

3. Разматрање приједлога Одлуке о извршењу ребалнса буџета Града Добој за 2020. 

годину, 

4. Разматрање приједлога Одлуке о допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском 

земљишту, 

5. Разматрање приједлога Одлуке о усвајању измјене дијела регулационог плана 

„Средњошколски центар-Усора“ Добој, 

6. Разматрање приједлога Одлуке о усвајању измјене регулационог плана „Баре“ Добој 

(објекат за смјештај расељеног становништва), 

7. Разматрање приједлога Одлуке о утврђивању инвестиционог пројекта од посебног 

интереса за Град Добој – изградња кружних раскрсница на теритотији Града Добој, 

8. Разматрање приједлога Одлуке о преносу права својине без накнаде, 

9. Разматрање приједлога Одлуке о продаји неизграђеног градског грађевинског 

земљишта непосредном погодбом ради обликовања грађевинске честице у КО Добој, 

10. Разматрање приједлога Одлуке о начину и условима продаје неизграђеног градског 

грађевинског земљишта у својини Града Добој у КО Добој, 
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11. Разматрање приједлога Одлуке о начину и условима продаје земљишта у својини 

Града Добој у КО Мала Буковица, 

12. Разматрање приједлога Одлуке о начину и условима продаје неизграђеног градског 

грађевинског земљишта у својини Града у КО Добој,  

13. Разматрање приједлога Одлуке о куповини објекта са припадајућим земљиштем у 

КО Добој,  

14. Разматрање приједлога Одлуке о успостављању Савјета за заштиту животне средине, 

15. Разматрање приједлога Одлуке о покретању процеса израде Стратегије образовања 

одраслих у контексту цјеложивотног учења на подручју Града Добој за период од 

2021. године до  2025. године, 

16. Разматрање приједлога Одлуке о критеријумима за додјелу средстава буџета Града 

за редовне дјелатности спортских клубова за 2020. годину, 

17. Разматрање приједлога Одлуке о приједлогу уписних подручја основних школа на 

подручју града Добоја, 

18. Разматрање приједлога Стратегија развоја омладинскe политикe града Добоја за 

период 2020. – 2025. година,  

19. Разматрање приједлога Програма кориштења средстава за унапређење 

пољопривредне производње на подручју Града Добоја за 2020. годину, 

20. Разматрање приједлога Плана о кориштењу средстава остварених од накнаде по 

основу посебних мјера заштите од пожара за 2020, 

21. Разматрање приједлога Годишњег плана имплементације Стратегије и индикативни 

финансијски оквир за 2020. годину (ревидирана стратегија развоја Града Добоја за 

период 2016 - 2020.), 

22. Разматрање Извјештаја о раду Градоначелника и Градске управе за период 

01.01.2019. – 31.12.2019. године, 

23. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета Град Добој у периоду од 01.01.2020.-

31.03.2020. године 

24. Разматрање Извјештаја о раду Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште 

замјеника правобраниоца Добој за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године, 

25. Разматрање Извјештаја о раду у органима предузећа која обављају комуналне 

дјелатности за период од 01.01. - 31.12.2019. године, 

26. Разматрање Информације о процјени исхода судских спорова за потребе утврђивања 

потенцијалних обавеза и/или признавања резервисања, 

27. Разматрање Информације о стању трансакционог рачуна донаторских средстава за 

набавку опреме и помоћ здравственим установама Града Добој на дан 01.06.2020. 

године, 
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28. Разматрање Информације о обезбјеђивању услова за смјештај лица у циљу 

превенције ширења вируса корона (COVID-19) на територији Града Добој, 

29. Разматрање Информације о утрошку електричне енергије за јавну расвјету јануар – 

март 2020.године, 

30. Разматрање Информације о предузетим мјерама Градског штаба за ванредне 

ситуације Града Добој у циљу превенције ширења вируса корона (COVID-19) на 

територији Града Добој, 

31. Кадровска рјешења, 

32. Одборничка питања. 

 

 

НАПОМЕНА: 

1. Материјал за тачку број 12 биће вам накнадно достављен. 

2. Молимо одборнике да сједници присуствују у заказано вријеме, а у случају 

спријечености да обавијесте Стручну службу Скупштине Града Добој, те да на истој 

поступе у складу са обавезним заштитним мјерама које налаже Републички 

штаб за ванредне ситуације.   

    

                                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                       

                                                                                                                  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                               Милош Букејловић 


