
 

         ПРИЈЕДЛОГ 

 

 На основу члана 39. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи измјене,и 

допуне (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16, и 36/19 ), члана 35. 

Статута Града Добој (“Службени гласник Града Добој”, број: 1/17) и члана 128 

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

Скупштина Града Добој, на сједници одржаној дана __________ 2021. године,   

доноси 

 

 

 

О Д Л У К А 
о начину и условима одржавања локалних и 

некатегорисаних путева у зимском периоду 2020./21. 

 

 

Члан 1. 

 
Одобрава се ангажовање новчаних средстава за потребе чишћења снијежних 

наноса са локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду 2020/21мјесним 

заједницама у износу до 1.000,00КМ, по захтјеву савјета мјесне заједнице, упућеног 

Градоначелнику Града Добоа. 

 

Члан 2. 

 

 Одобрена средства ће се ангажовати из буџета Града Добој према 

расположивим финансијским средствима и теретиће потрошачку јединицу 0028200,  

мјесне заједнице 412 500 Расходи за текуће одржавање.  

 

Члан 3.  

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном 

гласнику Града Добој”. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД ДОБОЈ 

 

 

Број: 01-013-________/21.      ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој, ___________ 2021. године           СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 

                  Севлид Хуртић  



О б р а з л о ж е њ е 

 

 

1. Правни основ садржан је у одредбама члана 39. став 1. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи, измјене и допуне (“Службени гласник Републике 

Српске”, број: 97/16,36/19.) члана 35. Статута Града Добој (“Службени гласник 

Града Добој”, број: 1/17) и члана 128. Пословника Скупштине Града Добој, 

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

 

2. Разлози; Приједлог одлуке о ангажовању новчаних средстава за чишћење 

сњежних наноса у вријеме обилнијих падавина снијега, са локалних и 

некатегорисаних путева на цијелом подручју Града Добој, заснива се на 

досадашњој устаљеној пракси самоорганизовања мјештана по мјесним 

заједницама на чишћењу путних праваца по програму и потребама сваке мјесне 

заједнице, а потпомогнуте у набавци погонског  горива за машине (тракторе) са 

којима се врши чишћење снијега са локалних и некатегорисаних путева од 

стране Града у вриједности до 1.000,00КМ, а све у зависности од обима 

падавина у току зимског периода. 

 

 

 

        Одјељење за привреду и 

         друштвене дјелатности 

 

 

 


