
ПРИЈЕДЛОГ 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16 и 36/18), члана 35. став 2. Статута Града Добој 

(„Службени гласник Града Добој“ број: 1/17) и члана 128. став 1. Пословника о раду 

Скупштине Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17)  Скупштина Града 

Добој, на сједници одржаној дана _________ године доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на потписивање Анекса 1 Споразума о обавезама и 

одговорностима у процесу имплементације Пројекта „Пројектовање, изградња и 

опремање нове ЈЗУ Болнице „Свети апостол Лука“ Добој“  

 

I 

Овом Одлуком даје се сагласност на потписивање Анекса1 Споразума о обавезама и 

одговорностима у процесу имплементације Пројекта „Пројектовање, изградња и 

опремање нове ЈЗУ Болнице „Свети апостол Лука“ Добој“, који се закључује између 

Министарства здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске, Града Добоја и 

Јавне здравствене установе „ Свети апостол Лука“ Добој. 

 

II 

 

 

Овлашћује се Градоначелник Града Добоја да потпише Анекс1 Споразума наведен у 

члану 1 ове одлуке.  

 

III 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана oбјављивања, а биће објављена у 

„Службеном гласнику Града Добој“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

 

 

Број: 01-013-_______/21 

Добој, _______2021. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                          СКУПШТИНЕ ГРАДА 

         

                   Севлид Хуртић 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е  

 

Правни основ за доношење ове одлуке је члан 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/18), члана 35. став 

2. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17) и члана 128. став 1. 

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

Скупштина Града Добој. 

   

Министарство здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске, Град Добој и 

Јавна здравствена установа „Свети апостол Лука“ Добој закључили су Споразум о 

обавезама и одговорностима у процесу имплементације Пројекта „Пројектовање, 

изградња и опремање нове ЈЗУ Болнице „Свети апостол Лука“ Добој“ дана 11.06.2019. 

године. 

Град Добој се дописом од 22.01.2021. године обратио Министарству да преузме обавезе 

финансирања трошкова накнаде за ренту, накнаде за издавање грађевинске дозволе за 

изградњу новог објекта ЈЗУ Болнице „Свети апостол Лука“ Добој а који су дефинисани 

чланом 4. тачка 1. Споразум о обавезама и одговорностима у процесу имплементације 

Пројекта „Пројектовање, изградња и опремање нове ЈЗУ Болнице „Свети апостол Лука“ 

Добој“, те да прузме остале обавезе наведене у допису од 25.01.2021. године а које се 

односе на трошкове у складу са чланом 5. Закона о фоинансирању премјера и 

успостављању катастра, трошкове претварања пољопривредног у грађевинско 

земљиште, трошкови припреме урбанистичко техничке документације и 

административне таксе. 

 

Министарство је сачинило Нацрт Анекса 1 Споразума о обавезама и одговорностима у 

процесу имплементације Пројекта „Пројектовање, изградња и опремање нове ЈЗУ 

Болнице „Свети апостол Лука“ Добој“ те исти доставило на сагласност Граду Добоју, 

којим преузима напријед наведене трошкове у укупном износу од 3.380.493,87 КМ, те се 

из предметног споразума брише обавеза Града Добоја на  финансирање истих. 

  

На основу горе наведеног, те ако би се приступило потписивању предметног Анекса и 

рализацији обавеза из Споразума, Скупштини града Добој је предложено доношење 

одлуке из овог приједлога.  

  

 

 

 

  

                                                                                                  ПРЕДЛАГАЧ 

Градоначелник Града Добој 

 

                                                                                                   ОБРАЂИВАЧ 

Одсјек за правне послове и  

управљање људским ресурсима 

 


