
 

ПРИЈЕДЛОГ 

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

Српске“, број: 36/19), члана 35. 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 

_______- 2020. године, донијела је: 

 

Одлуку 

 
О покретању процеса Израде Стратегије образовања одраслих у контексту 

цјеложивотног учења на подручју Града Добој за период од 2021. године до  2025. 

године. 

 

Члан 1. 

Покреће се процес израде Стратегије образовања одраслих у контексту цјеложивотног 

учења на подручју Града Добој за период 2021.године до 2025. године ( у даљем тексту: 

Стратегија). 

 

Члан 2. 

Стратегија из члана 1. Одлуке односи се на период од 2021.године до 2025. године. 

 

 

Члан 3. 

1) За израду Стратегије биће примјењена МиПро методологија у циљу подизања 

примјене стандардизације планирања локалног развоја у дијелу цјеложивотног 

учења на подручју Града Добој. 

 

                                                        Члан 4. 

Процес планирања Стратегије образовања одраслих у контексту цјеложивотног учења 

састоји се од, припремне фазе, фазе израде стратешке платформе, фазе програмирања и 

фазе израде оперативног дијела Стратегије образовања. 

 

                                                        Члан 5.  

1) Рок за израду Стратегије је 12 мјесеци од дана ступања на снагу ове Одлуке 

2) У складу са фазама израде Стратегије утврдит ће се рокови њихове реализације. 

 

                                                  Члан 6. 

1) Градоначелник је носилац припреме Стратегије ( у даљем тексу: Носилац  израде 

Стратегије) 

2) Одјељење за привреду и друштвене дјелатности у сарадњи са Савјетодавним 

тијелом за запошљавање и образовање Града Добој је носилац израде Стратегије 

( У даљем тексту : Носилац израде Стратегије) 

3) Носилац израде је извршно оперативно тијело у процесу планирања запошљавања 

и образовања и израде стратегије 



4) Носилац израде Стратегије израдиће Стратегију у складу са подацима који су му 

дозвољени и стављени на располагање. 

 

Члан 7. 

1) Носилац припреме Стратегије ће aктима из своје надлежности именовати 

оперативна, извршна, координациона и консултативна радна тијела задужена за 

процес израде Стратегије. 

2) У припремној фази процеса израде носилац припреме Стратегије ће својим 

рјешењем именовати развојни тим и секторске радне групе. 

 

Члан 8. 

Учесници у изради Стратегије су органи града, организационе јединице градске управе, 

јавна предузећа и установе, представници привредног, образовног, економског, 

цивилног сектора  и други субјекти који искажу свој интерес за укључивање. 

 

Члан 9. 

Укупна средства потребна за израду Стратегије  биће одређена у току израде стратегије. 

 

Члан 10.  

Носилац припреме Стратегије ће Нацрт Стратегије ставити на јавни увид и расправу. 

 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања у „Службеном Гласнику 

Града Добој“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

 

 

 

 

Број:01-013-     /20                                                 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА  

Добој:  18.05.2020                                                                  

                                                                                                 МИЛОШ БУКЕЈЛОВИЋ 

 

 

 

 

 

 



Образложење 

 
Правни основ за доношење Одлуке о покретању процеса израде стратегије образовања 

одраслих у контексту цјеложивотног учења на подручју Града Добој за период од 2021. 

године до 2025. године је садржан  у члану 39. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 36/19), члана 35. 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). 

 

Израда Стратегије потребна је из разлога што постојећа Стратегија образовања одраслих 

у контексту цјеложивотног учења на подручју Града Добој за период од 2015. године до 

2020. године истиче крајем 2020. године. 

 

 

 

ОБРАЂИВАЧ:                                                                                         ПРЕДЛАГАЧ:                                        

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ                                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК, 

 И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ                                                

                                                                                                    БОРИС ЈЕРИНИЋ 


