ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 39 став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 36. Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени
гласник Републике Српске“, број: 50/13 и 84/19), члана 12. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“ број:68/07, 109/12 и 44/16), члана 35. став 2. 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 ___________2019. године, доноси

ОДЛУКУ
о усклађивању организације, рада и назива „Агенције за развој малих и
средњих предузећа Града Добој“ Добој
I
Овом одлуком врши се усклађивање организације, рада и назива „Агенције за развој малих
и средњих предузећа Града Добој“ Добој са одредбама Закона о измјенама и допунама
Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник Републике Српске“ број:
84/19).
„Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Добој“ Добој свој рад и пословање
наставља као Градска развојна агенција Добој.
II
Градска развојна агенција Добој ( у даљем тексту: Агенција) је правно лице и непрофитна
је организација која обавља развојне, стручне и оперативне послове с циљем привлачења и
реализације улагања, промоције и унапређивања извоза и конкурентности малих и
средњих предузећа и предузетништва у цјелини, у складу са стратешким документима
Града Добој и другим документима који су у вези са развојем Града.
III
Агенција ће пословати под називом:
Градска развојна агенција Добој.
Сједиште Агенције је у Добоју, улица: Немањина број 20.
IV
Основни капитал Агенције износи 5.000,00 КМ.
Основни капитал је у новцу и уплаћен је у цијелости.
V
Средства за рад Агенције обезбјеђују се из буџета оснивача, прихода које Агенција
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оствари обављањем дјелатности из своје надлежности, донација, прилога и из других
извора.
Агенција је обавезна да сопствене приходе користи у складу са њиховом намјеном,
годишњим програмом рада и финансијским планом.
Оснивач за обавезе Агенције одговара у складу са законом. У расподјели добити Агенције
и покривању губитака оснивач учествује у складу са законом.
VI
Агенција у унутрашњем промету обавља слиједеће дјелатности:
58.19
58.29
62.01
63.11
63.12
68.31
70.21
70.22
73.20
74.90
84.13

Остала издавачка дјелатност,
Издавање осталог софтвера,
Рачунарско програмирање,
Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности,
Интернетски портали,
Агенција за некретнине,
Односи с јавношћу и дјелатности саопштавања,
Савјетовање које се односи на пословање и остало управљање,
Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
Остале стручне, научне и техничке дјелатности, д.н.
Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде.

Агенција може, без уписа у судски регистар, да обавља и друге послове, односно
дјелатности, у мањем обиму, а које служе дјелатности која је уписана у регистар и које се
уобичајено обављају уз те дјелатности.
VII
Надзор над радом Агенције врши оснивач.

VIII
Оснивач Агенције:
-

Разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и завршни рачун Агенције,
Даје сагласност на годишњи програм рада и финансијски план Агенције,
Даје сагласност на Статут Агенције и
Даје сагласност на акт о организацији и систематизацији радних мјеста Агенције.

Сагласност из ства 1. тачка 1. и 2. овог члана даје Скупштина Града Добој, а сагласност за
тачку 3. и 4. даје Градоначелник Града Добој.
IX
Органи Агенције су:
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-

Управни одбор и
Директор Агенције.
Тачка X

Управни одбор Агенције има предсједника и два члана које именује и разрјешава
Скупштина Града Добој на пријелог Градоначелника Града након спроведеног поступка
јавне конкуренције. Мандат Управног одбора траје четири године.
При именовању Управног одбора води се рачуна о равноправној заступљености оба пола.
Директор и запослени радници у Агенцији не могу бити у Управном одбору Агенције.
Оснивач је сагласан да досадашњи Привремени Управни одбор настави и даље обављати
своју функцију у континуитету, до окончања поступка именовања Управног одбора по
јавном конкурсу.
XI
Управни одбор је надлежан да:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

доноси Статут и измјене и допуне Статута Агенције,
одлучује о коришћењу средстава у складу са Статутом,
доноси годишњи програм рада са финансијским планом,
доноси опште акте Агенције за чије доношење није обвлаштен други орган,
утврђује приједлог годишњег извјештаја о пословању и завршни рачун,
подноси оснивачу извјештај о свом раду и
обавља и друге послове прописане законом и Статутом.
XII

Рад Управног одбора се ближе уређује Статутом Агенције.
XIII
Директора Агенције именује и разрјешава Скупштина Града Добој на основу јавног
конкурса. Услови за избор, именовање и разрјешење директора ближе се уређују Статутом
Агенције. Мандат директора траје четири године.
Оснивач је сагласан да досадашњи вршилац дужности директора настави и даље обављати
своју функцију у континуитету до окончања поступка именовања на основу јавног
конкурса.
Директор је надлежан да:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

представља и заступа Агенцију,
брине се о законитости рада и одговара за законитост рада Агенције,
доноси правилник о систематизацији радних мјеста,
организује и води послове Агенције,
предлаже акта која доноси Управни одбор Агенције,
извршава одлуке Управног одбора и предузима мјере за њихово спровођење,
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7. припрема програм рада са финансијским планом и годишњим извјештајем о
пословању и
8. обавља друге послове утврђене законом и Статутом Агенције.
XIV
За све што није уређено овом Одлуком примјењиваће се одредбе Закона о развоју малих и
средњих предузећа („Службени гласник Републике Српске“, број: 50/13 и 84/19), Закона о
систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:68/07 и 109/12) и
других закона који уређују ову проблематику.
XV
Статут Агенције, као и друга општа акта ће се усагласти са овом Одлуком у року од 90
дана од дана ступања на снагу исте.
XVI
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о усклађивању оснивачког акта
„Агенције за развој малих и средњих предузећа општине Добој“ Добој, број:01-013-295/13
од 06.09.2013 године, објављена у Службеном гласнику Града Добој бр. 7/13.
XVII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Добој“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ

Број: 01-013-_________/19
Датум, ________2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
________________________
Сања Вулић
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у одредбама члана 39 став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), којим
одредбама је скупштинама јединица локалне самоуправе-општина/град, дато овлашћење
да, поред осталог, оснива привредна друштва, установе и предузећа комуналних и других
дјелатности за обављање послова од интереса за јединицу локалне самоуправе којима
управља у складу са законом. Чланом 36. Закона о развоју малих и средњих предузећа
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 50/13 и 84/19) је, поред осталог, прописано
да јединице локалне самоуправе у циљу промоције развоја МСП могу основати локалне
развојне агенције којима се могу повјерити и друге активности, а у вези са развојем
јединице локалне самоуправе. Одердбама члана 12. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“ број:68/07, 109/12 и 44/16) је прописано да
оснивач установе доноси акт о оснивању, као и садржина тог акта, док су одредбама члан
35. став 2. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број:1/17) прописане
надлежности Скупштине Града за доношење одлуке из овог приједлога, а све сходно
напријед наведеним одредбама Закона о локалној самоуправи.
Ова Одлука је израђена у складу са одредбама Правила израде закона и других прописа у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број: 24/14), а чијој примјени
подлијежу и јединице локалне самоуправе. Одлука садржи све обавезне елементе
оснивачког акта прописане Законом о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“ број:68/07, 109/12 и 44/16).
Пошто је „Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Добој“ Добој у протеклом
периоду свој рад, организацију и назив темељила на одредбама Закона о развоју малих и
средњих предузећа („Службени гласник Републике Српске“, број: 50/13), то је ступањем на
снагу Закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 84/19), којим је предметна проблематика на
нешто другачији начин уређена, ваљало приступити усклађивању рада, организације и
назива наведеног субјекта са насталим законским промјенама на начин предложен овом
Одлуком.
ОБРАЂИВАЧ
Одсјек за правне послове и управљање
људским ресурсима

ПРЕДЛАГАЧ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
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