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          Нацрт 

 

На основу члана 4. Закона о јавним службама («Службени гласник РС», број:  

17/92, 11/93 и 21/96), члана 30. алинеја 25. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС», број 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 28. тачка 26. Статута Општине 

Козарска Дубица - пречишћен текст («Службени гласник Општине Козарска Дубица», 

број 5/06 ) и члана 102 Пословника о раду Скупштине општине Козарска Дубица 

(«Службени гласник Општине Козарска Дубица», број 7/05 и 2/06), Скупштина општине 

Козарска Дубица, на 25. сједници одржаној дана 31.05.2007. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о оснивању Агенције за посредовање при склапању брака 

на подручју Општине Козарска Дубица 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком Скупштина општина Козарска Дубица ( у даљем тексту: Оснивач) 

оснива Агенцију за посредовање при склапању брака на подручју Општине Козарска 

Дубица. 

Члан 2. 

 

Агенција за посредовање при склапању брака на подручју Општине Козарска 

Дубица (у даљем тексту Агенција) је непрофитна организација и има својство 

правног лица, које се стиче уписом у судски регистар надлежног регистарског суда у 

Бања Луци. 

Члан 3. 

 

Средства за рад Агенције обезбјеђују се из буџета Општине Козарска Дубица у 

износу од 10.000,00 КМ, без обавезе враћања истих Оснивачу, као и из других извора 

прихода предвиђених Статутом Агенције. 

 

Члан 4. 

 

Оснивач обезбјеђује Агенцији средства и услове за рад, пословне просторије без 

накнаде, опремање канцеларија са неопходном опремом, материјалне трошкове 

пословања и лична примања запослених. 

Оснивач  од Агенције захтијева квалитетно и стручно обављање послова, у 

складу са позитивним правним прописима и упутама Оснивача. 

 

 

II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ АГЕНЦИЈЕ 

 

Члан 5. 

 

Агенција која се оснива има сљедећи назив: Агенција за посредовање при 

склапању брака на подручју Општине Козарска Дубица. 
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Скраћени назив гласи: Агенција « СПОНА « Козарска Дубица 

 

Члан 6. 

 

Сједиште агенције је у Козарској Дубици, Улица Светосавска бр. 5 

 

Члан 7. 

 

Одлуку о промјени назива имена, сједишта и дјелатности Агенције доноси 

Управни одбор агенције, уз сагласност Оснивача. 

 

Члан 8. 

 

Агенција има печат, знак и штамбиљ. 

Печат Агенције је округлог облика, пречника 35 мм, у који је ћириличним и 

латиничним писмом у облику концентричних кругова уписан текст Агенција «СПОНА« 

Козарска Дубица, а у средини је знак Агенције.  

Одлуком Управног одбора утврђује се изглед и садржај знака. 
Штамбиљ Агенције је правоугаоног облика, димензија 60x30 мм и садржи текст 

Агенција «СПОНА» Козарска Дубица исписан водоравно као и простор за 

протоколисање докумената. 

 

III ДЈЕЛАТНОСТИ АГЕНЦИЈЕ 

 

Члан 9. 

 

Шифре дјелатности  Агенције: 

 

74130 – Истраживање тржишта и испитивање јавног мнијења, 

74140 – Пословни  менаџмент и консалтинг, 

74401 – Приређивање сајмова, 

74402 – Остале услуге, рекламе и пропаганде, 

74810 – Фотографске услуге, 

73201 – Истраживање и експериментални развој у друштвеним наукама, 

73202 – Истраживање и експериментални развој у хуманистичким наукама, 

93050 -  Остале услужне дјелатности, д.н. 
 

Члан 10. 

Задаци Агенције су: 

 

1. стратешки социјално - економски развој Општине; 

2. изградња јаког породичног домаћинства; 

3. координација активности са Савјетима мјесних заједница Општине Козарска 

Дубица на плану обезбјеђења и унапријеђења развоја и подстицаја развоја 

родитељства, у циљу спријечавања ″бијеле куге″, као и општем развоју села и 

града у сектору породичног права; 

4. идентификација, прикупљање, припрема и израда женидбеног профила лица која 

путем Агенције траже помоћ при склапању брака; 

5. успостављање комуникације у циљу заказивања састанака; 

6. повећање наталитета у Општини Коз. Дубица; 
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7. пружање помоћи грађанима Oпштине Козарска Дубица при избору за склапање 

брака; 

8. анализирање положаја села и града са породичног аспекта; 

9. давање подршке за проналажење реалних хетеросексуалних партнера, 

истраживање тржишта и испитивање јавног мијења; 

10. организовање проводаџијских послова; 

11. давање подршке за организовање градских и сеоских зборова, забава, игранки по 

мјесним заједницама, израду промотивног материјала; 

12. праћење, анализирање и извјештавање Скупштине општине о резултатима рада 

Агенције; 

13. сарадња са међународним организацијама и институцијама који се баве истим 

или сличним активностима; 

14. обављање и других послова у вези с подстицањем склапања брака и родитељства 

у складу са Законом, Статутом или захтјевом оснивача. 

 

IV ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И ЊИХОВА ОВЛАШТЕЊА 

 

Члан 11. 

 

Органи Агенције су: 

 

- Директор,  

- Управни одбор и 

- Надзорни одбор. 

 

Органе Агенције именује и разрјешава оснивач, на приједлог овлаштеног 

предлагача. 

Мандат чланова Управног, Надзорног одбора и Директора траје четири године, а 

по истеку мандата могу бити поново именовани. 

До коначног избора органа Агенције, оснивач именује вршиоце дужности у 

складу са Законом. 

Члан 12. 

 

Орган пословођења Агенције је директор Агенције. 

Директор Агенције има права и дужности директора предузећа, као и друга  

права и обавезе утврђене Законом и Статутом. 

 

Услови за избор и именовање директора Агенције је слиједећи: 

 

- било који степен стручне спреме друштвеног смјера у складу са законом, односно 

Статутом правног субјекта ( не испод ССС ), 

- потребно стручно знање из дјелатности којом се бави правни субјекат, 

- најмање три године радног искуства у струци, 

- посједовање организационих способности, 

      -    да понуди програм рада. 

 

Члан 13. 

 

Управни и Надзорни одбор Агенције има предсједника и два члана. 
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Надлежности Управног и Надзорног одбора, у складу са Законом, утврђују се 

Статутом Агенције.  

Критерији за именовање чланова Управног и Надзорног  одбора у Агенцији су 

слиједећи: 

 

- најмање 2/3 чланова мора имати високу стручну спрему (VII степен), 

- да чланови органа управљања познаје проблематику у дјелатности којом се 

бави правни субјекат, 

- познавање садржаја и начина рада органа управљања, 

- доказани резултати рада на ранијим пословима. 

 

 

V    ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ АГЕНЦИЈЕ 

 

Члан 14. 

 

Агенцију заступа и представља директор, без ограничења, организује и руководи радом 

Агенције, предлаже акте које доноси Управни одбор, извршава одлуке Управног одбора 

и предузима мјере за њихово спровођење, стара се и одговара за законитост рада и 

коришћење и располагање имовином Агенције, подноси извјештај о раду годишње или 

полугодишње. 

 

VI   ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТ У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ 

 

Члан 15. 

 

У правном промету са трећим лицима, Агенција иступа у своје име и за свој 

рачун,  самостално и без ограничења. 

 

Члан 16. 

 

За обавезе настале у правном промету  са трећим лицима, Агенција одговара свом 

својом имовином. 

За обавезе Агенције, Оснивач одговара до висине оснивачког улога наведеног 

чланом 3. ове Одлуке. 

 

VII   ФИНАНСИРАЊЕ  РАДА  АГЕНЦИЈЕ 

 

Члан 17.  

 

Агенција има сопствене изворе финансирања, а оснивач може учествовати у 

суфинансирању рада Агенције. 

  

 

VIII     ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

 

Општи акти Агенције су Статут, Правилници и друга општа акта. 
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Статут је општи акт Агенције, којим се ближе уређује дјелокруг рада и 

унутрашња организација Агенције, надлежност органа, заступање и представљање, 

права, обавезе и одговорности запослених, начин организовања послова и друга питања 

од заначаја за пословање Агенције. 

 

Члан 19. 

 

Надзор над радом Агенције остварује Оснивач путем Управног и Надзорног 

одбора и давањем сагласности на општа акта Агенције. 

 

 

Члан 20. 

 

Статут Агенције донијеће се у року од 60 дана од дана доношења Одлуке о 

оснивању и избора органа Агенције. 

 

Члан 21. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 

гласнику Општине Козарска Дубица». 

 

 

 

Број: 02-013-90/07.                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана:31.05.2007.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица       Ранко Губић, дипл. правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


