
 

 

 

                                                                                                                             ПРИЈЕДЛОГ                                                                                                

         На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана 4. став 3. Правилника о обрачуну накнаде трошкова 

уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске“ број: 

95/13, 99/13 и 22/14), а у вези са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 35. Статута Града 

Добој („Службени гласник Града Добој“ бр. 1/17), Скупштина Града Добој,  на  сједници 

одржаној 25.03.2021. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА 

УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
I 

 

         У Програму уређења грађевинског земљишта за 2020. годину („Службени гласник 

Града Добој“ број: 1/20) мијења се дио Програма А. „Припремање грађевинског 

земљишта“ и дио  Програма  Б „Опремање земљишта“ и гласи: 

 

„ А. Припремање грађевинског земљишта 

 

1. Израда Регулационог плана „Проширење градског гробља Шушњари“ Добој 

Износ средстава  3.217,50 КМ   

 

2. Израда Регулационог плана „Центар“ Добој и Регулационог плана „Доњи град“ 

Добој 

Износ средстава  51.831,00 КМ   

 

„Б. Опремање земљишта 

 

1. Реконструкција улице Краља Алeксандра у Добоју 

Износ средстава: 1.653.535,26 КМ  

 

2. Извођење радова на изградњи градске саобрaћајнице „Сфоровски пут“ у Добоју 

Износ средстава: 1.709.582,53 КМ 

 

3. Извођење радова на реконструкцији и изградњи улице поред Аутобуске станице 

„Требаваекспрес“ у Добоју (фазе електроинсталација, хидротехничка фаза, 

нискоградња) 

Износ средстава: 381.160,37 КМ 

 

4. Извођење радова на изградњи дијела улице од раскрснице са улицом Цара 

Душана до Брчко гаса према улици Николе Тесле у Добоју ( електроинсталције и 

хидротехника) 

Износ средстава: 44.741,32 КМ 

 

 



 

 

5. Извођење радова на реконструкцији и изградњи дијела улице Цара Душана (од 

раскрснице са улицом Југ Богдана до раскрснице код „Брчко гаса) у Добоју 

(хидротехника фаза, фаза електроинсталација, фаза нискоградње, машинска фаза) 

Износ средстава: 971.473,35 КМ 

 

6. Извођење радова на уређењу до грађевинских парцела 

Износ средстава: 1.427.793,64 КМ 

 

 

II 

 

        Остале тачке Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину остају 

непромијењене. 

 

III 

 

        Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Града Добој“.  

 

 

 

                                                 РЕПУБЛИКА СРПСКА  

                                            СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

 

 

 

 

Број: 01-013-       /21                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                  

Добој: 25.03.2021. године                                             СКУПШТИНЕ ГРАДА  ДОБОЈ   

                                                                                                     Севлид Хуртић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

         Правни основ за доношење овог Програма је на основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), члана 4. став 3. 

Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 95/13, 99/13 и 22/14) а у вези са Законом о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број: 40/13, 106/15, 

3/16 и 84/19),  члана 35. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ бр. 1/17)  

     

          Разлог за доношење: Законом  о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) обрачун накнаде за уређење 

грађевинског земљишта  врши се на основу Закона, Правилника, Одлуке о висини 

трошкова уређења градског грађевинског земљишта, Одлуке о јединичним цијенама 

радова комуналне и друге инфраструктуре, Програма уређења грађевинског земљишта  

и  Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту. Одлука о уређењу простора и 

грађевинском земљишту, сходно одредбама наведеног закона, такође је усклађена са 

истим, као и са Правилником о општим правилима урбанистичке регулације и 

парцелације  („Службени гласник Републике Српске“ број: 115/13). 

 

         У складу са чланом  4. став 3. Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске“ број: 95/13, 

99/13 и 22/14) прописана је надлежност јединице локалне самоуправе за доношење 

Програма уређења грађевинског земљишта за текућу  годину  и измјене и допуне истог,  

као и валоризовање цијена  трошкова уређења грађевинског земљишта. 

               

          Предлаже се Скупштини Града Добој усвајање Одлуке о измјени Програма 

уређења грађевинског земљишта за 2020. годину.  

 

 

                       ОБРАЂИВАЧ                                                          ПРЕДЛАГАЧ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 
 

 

 
 

 


