
ПРИЈЕДЛОГ 

 

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“број:97/16. и 36/19. , члана 5. Одлуке о одређивању и обиљежавању назива 

улица и тргова и означавању зграда бројевима (Службени гласник Општине Добој, број 

3/93), и члана 128. Пословника Скупштине Града Добој(„Службени гласник града Добој“ 

број 1/17), Скупштина града Добој, на сједници одржаној __________2020.године, 

доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за давање назива улица, тргова и јавних објеката на 

територији Града Добој 

 

 

I 

Именује се Комисије за давање назива улица, тргова и јавних објеката на територији 

Града Добој у сљедећем саставу: 

 

 

1. Стојан Радић, предсједник,  

2. Тијана Станковић, члан, 

3. Нада Ђекић, члан, 

4. Жана Суботић, члан,  

5. Наташа Марић, члан, 

6. Сања Ђермановић, члан 

7. Енеса Јотић, члан. 

 

 

II 

Задатак Комисије за давање назива улица, тргова и јавних објеката је да поднесе 

приједлог Скупштини града Добој за утврђивање или промјену назива улице, трга и 

јавних објеката на територији града Добој. 

 

 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику 

Града Добој“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

 

Број: 01-013-_______/20.          ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој,                               СКУПШТИНЕ ГРАДА 

            Милош Букејловић 
 

 

 



О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

 

 

Правни основ за доношење ове одлуке се темељи на основу члана 39. и 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“број:97/16. и 36/19. , члана 5. 

Одлуке о одређивању и обиљежавању назива улица и тргова и означавању зграда 

бројевима (Службени гласник Општине Добој, број 3/93), и члана 128. Пословника 

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

На основу члана 5. Одлуке о одређивању и обиљежавању назива улица и тргова и 

означавању зграда бројевима, неопходно је да Скупштина града именује Комисију, која 

даје приједлог назива улице или трга.   

 

 

             ОБРАЂИВАЧ 

ОДСЈЕК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ        ПРЕДЛАГАЧ 

И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА          ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ДОБОЈ 

 

 

 


