
ПРИЈЕДЛОГ 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 35. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 1/17), и члана 128. 

Пословника о раду Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“, број 1/17), Скупштина 

Града Добој на сједници одржаној дана _________ 2020. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о стављању ван снаге Одлуке о покретању процеса израде Стратегије развоја Града Добој 

 за период од 2021. до 2027. 

Члан 1 

Ставља се ван снаге Одлука број 01-013-468/19. од 17.12.2019.год. о покретању процеса израде 

Стратегије развоја Града Добој за период од 2021. до 2027. године. 

Члан 2 

Продужава се важење постојеће Ревидиране стратегије развоја Града Добоја за период 2016 – 2020. 

године од 01.01.2021. године до израде и усвајања нове Стратегије развоја Града Добој. 

Члан 3 

Покретање израде нове Стратегије развоја Града Добој биће регулисано посебном одлуком 

Скупштине Града Добој која ће бити донијета након ступања на снагу Закона о стратешком 

планирању и управљање развојем у Републици Српској. 

Члан 4 

У кладу са Чланом 2 ове Одлуке, за сваку календарску годину продуженог важење Ревидиране 

стратегије развоја Града  Добој биће израђен Годишњи план реализације Стратегије са индикативним 

финансијским оквиром у складу са већ усвојеном  и примијењеном методологијом израде годишњих 

планова. 

Носилац израде годишњих планова реализације Стратегије је Одјељење з а стратешко планирање, 

европске интеграције и локални економски развој. 

Члан 5 

Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“. 

 

 

Број:____________________                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Добој,____.____.2020. године                                                                              Mилош Букејловић 

 



 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Правни основ 

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 39. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), члану 35. Статута Града Добој и члану 128. Пословника о раду 

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

Разлози доношења Одлуке 

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о покретању процеса израде Стратегије развоја Града Добој 

за период од 2021. до 2027. године доноси се на основу Обавјештења Министарства управе и 

локалне самоуправе  број 10.3.-0124-114/20 од 24.06.2020. године којом се препоручује локалним 

заједницама којима рок важења стратегије истиче ове или идуће године да продуже њихово важење 

како би се створили услови за израду нових стратешких докумената у складу са новим прописима из 

области стратешког планирања и управљања развојем у Републици Српској. 

 

Основу за израду нових стратешких планова убудуће ће представљати Закон о стратешком 

планирању и управљању развојем у Републици Српској, који ће дефинисати јединствену 

методологију за израду стратешких докумената, планирање развоја, повезивање развојног, 

буџетског и инвестиционог планирања, затим мониторинг, евалуацију и извјештавање о 

имплементацији усвојених развојних стратегија која би се примјењивала на републичком и локалном 

нивоу. 

 

ОБРАЂИВАЧ:       ПРЕДЛАГАЧ: 

Одјељење за стратешко планирање,             Градоначелник 

европске интеграције 

и локални економски развој       Борис Јеринић 


