
ПРИЈЕДЛОГ 

 

На основу члана 52. Закона о заштити животне средине („Службени гласник 

Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20 ), члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 35. Статута града 

Добој, Службени гласник Град Добој, број 1/17. Скупштина Града Добој је на сједници 

одржаној 25.03.2021. године, донијела Одлуку о изради стратешке процјене о утицају на 

животну средину просторног плана града Добој. 

 

О Д Л У К У 

о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину  

Просторног плана града Добој за период 2018.- 2038. године 

 

I 

Приступа се изради Стратешке процјене утицаја на животну средину (у даљем тексту: 

Стратешка процјена) Просторног плана града Добој (у даљем тексту: План) којим је 

обухваћено подручје града Добој, у површини од око 655,33 км2 (65.5333,73 хa). 

II 

Стратешком процјеном - анализираће се и оцијенити могући утицај намјене, 

организације и коришћења простора у обухвату Плана - из тачке I ове одлуке, на животну 

средину. 

III 

Стратешка процјена се ради истовремено са израдом Плана. 

Саставни дио поступка Стратешке процјене је израда Извјештаја о стратешкој процјени. 

Извјештај чини саставни дио документације која се прилаже уз План, и садржи 

идентификацију, опис и процјену могућих значајних утицаја на животну средину, као и 

мјере за смањење негативних утицаја на животну средину. 

IV 

Одјељење за просторно уређење, као надлежни орган за провођење Стратешке процјене, 

ће - у складу са чланом 55. Закона о заштити животне средине (Службени гласник 

Републике Српске, број 71/12, 79/15 и 70/20), на адекватан начин, обезбиједити учешће 

јавности, одређивањем начина и рокова за вршење увида у садржај Извјештаја о 

стратешкој процјени, начину и роковима за достављање мишљења, као и обавјештавању 

о времену и мјесту одржавања јавне расправе. 

V 

Средства за израду Извјештаја о стратешкој процјени, биће обезбијеђена у Буџету Града 

Добој. 

VI 

Носилац израде Извјештаја о стратешкој процјени биће одређен у складу са одредбама 

Закона о јавним набавкама БиХ. 



VII 

Ова одлука чини саставни дио Одлуке о изради Просторног плана града Добој, и биће 

објављена у Службеном гласнику Града Добој. 

 

VIII 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке је члан 52. Закона о заштити животне 

средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20 ), члан 39. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) 

и члан 35. Статута града Добој, Службени гласник Град Добој, број 1/17. 

 

Разлог за доношење ове Одлуке је члан 52. Закона о заштити животне средине, 

(а у вези са чланом 48. - „Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 

70/20), којим је прописана обавеза доношења Одлуке о Изради стратешке процјене 

утицаја на животну средину, по претходно прибављеном мишљењу ограна надлежног за 

послове заштите животне средине и других заинтересованих органа, организација и 

јавности. Скупштина Општине Добој је донијела одлуку о приступању изради 

Просторног плана града Добој. Актом број 15. 04- 052- 466/ 21 од 26. 01. 2021. године 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, а на упит Одјељења за 

просторно уређење, се изјаснило да је потребно спровести процедуру стратешке 

процјене о утицају на животну средину за Просторни план града Добој за период 2018.- 

2038. године. 

 

Предлаже се Скупштини града Добој усвајање Одлуке о приступању израде Стратешке 

процјене утицаја на животну средину Просторног плана града Добој за период 2018.-

2038. године. 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЂИВАЧ           ПРЕДЛАГАЧ 

ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ   ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 


