
 

 

 
 
 

На основу чланова 29 и 30. Статута Привредне коморе Републике Српске – Подручне привредне коморе Добој (од 
02.12.2008., измјене и допуне од 22.11.2012.), те чланова 4, Правилника о изборима за органе и тијела Привредне 
коморе Републике Српске и подручних привредних комора, Скупштина Привредне коморе Републике Српске – 
Подручне привредне коморе Добој, на сједници одржаној дана 25.11.2016. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА, КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ ИЗБОРА ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ  

ПКРС – ПОДРУЧНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ДОБОЈ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се основе и поступак избора чланова Скупштине ПКРС – Подручне привредне коморе Добој, 
и то: 

- састав чланова Скупштине  
- рокови спровођења изборних радњи 
- критеријуми за избор чланова Скупштине 
- Изборна комисија и 
- друга питања у вези са спровођењем избора. 

 
Члан 2. 

Расписују се избори за Скупштину ПКРС-Подручне привредне коморе Добој, коју чини 43 члана. 
Чланови Скупштине ПКРС-Подручне привредне коморе Добој бирају се на непосредним и јавним изборима. 
Избори ће се одржати у складу са изборним правилима утврђеним Правилником о изборима за органе и тијела 
Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, а најкасније до 15.02.2017. године. 
 

Члан 3. 
Састав чланова Скупштине ПКРС-Подручне привредне коморе Добој утврђује се поштујући критеријуме 
територијалне и гранске заступљености утврђене чланом 30. Статута Коморе. 

 
Члан 4. 

Територијална заступљеност изборне базе: 
 
- Град Добој и општина Станари   13 чланова    
- Општина Теслић      8 чланова     
- Општина Петрово      1 члан 
- Општина Дервента      8 чланова 
- Општина Брод       3 члана 
- Општина Модрича и општина Вукосавље    6 чланова  
- Општина Шамац        4 члана 
 

Члан 5. 
Гранска заступљеност изборне базе: 
 

1) Пољопривреда, прехрамбена индустрија и риболов 
2) Шумарство и индустрија прераде дрвета 
3) Индустрија производа од коже и текстила 
4) Производнја и прерада деривата нафте, хемијских производа и производа од гуме и пластичних маса 
5) Металопрерађивачка и остала прерађивачка индустрија 
6) Грађевинарство и вађење руда и камена 
7) Трговина на велико и мало, угоститељство и финансијско пословање 
8) Саобраћај, складиштење и комуникације 
9) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом и водом и остале јавне, комуналне  друштвене, 

социјалне и личне услужне дјелатности 

 

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - ПОДРУЧНА 

ПРИВРЕДНА КОМОРА ДОБОЈ 



Укупан број чланова 
Скупштине 

Добој 

Станари 
Теслић Петрово Дервента Брод 

Модрича 
Вукосавље 

Шамац УКУПНО 

Пољопривреда, 
прехрамбена 
индустрија и риболов 

1 - - 1 - 1 - 3 

Шумарство и 
индустрија прераде 
дрвета 

1 2 - - - 1 - 4 

Индустрија производа 
од коже и текстила 

2 2 - 2 - - - 6 

Произв. и прерада 
деривата нафте, 
хемијских производа и 
производа од гуме и 
пластичних маса 

1 - - 1 - 1 - 3 

Металопрерађивачка 
и остала 
прерађивачка 
индустрија 

2 1 1 3 1 - 1 9 

Грађевинарство и 
вађење руда и камена 
 

2 - - - - - 1 3 

Трговина на велико и 
мало, угоститељство и 
финансијско 
пословање 

1 1 - 1 - 1 1 5 

Саобраћај, 
складиштење и 
комуникације 

1 1 - - 1 1 1 5 

Електр.енергија, гас и 
вода и остале јавне, 
комуналне  друштв., 
социјалне и личне 
услужне дјелатности 

2 1 - - 1 1 - 5 

УКУПНО 13 8 1 8 3 6 4 43 

 
Члан 6. 

Прву сједницу новоизабране Скупштине ПКРС-Подручне привредне коморе Добој сазива предсједник Скупштине којој тече 
мандат, док се не изврши верификација мандата изабраних чланова и изабере Предсједник Скупштине ПКРС-Подручне 
привредне коморе Добој. 

Члан 7. 
Овом одлуком именује се Комисија за спровођење избора за органе и тијела Коморе (Изборна комисија), у саставу: 

1. Петар Чолић, Дервента, предсједник  
2. Витомир Петковић, Добој, члан 
3. Драган Даниловић, ИЕ Економика Добој, члан 

 
Задатак Комисије из става 1. овог члана је да спроведе изборне активности за органе и тијела Коморе у складу са 
Статутом ПКРС-Подручне привредне коморе Добој и Правилником о изборима за органе и тијела Привредне коморе 
Републике Српске и подручних привредних комора.  
 

Члан 8. 
Ова одлука биће објављена на огласној табли Коморе, а ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.  

 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 
Основ за доношење ове одлуке налази се у релевантним одредбама Закона о Привредној комори Републике Српске, 
Статута ПКРС-Подручне привредне коморе Добој и Правилника о изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике 
Српске и подручних привредних комора. 
 
Статутом ПКРС-Подручне привредне коморе Добој дефинисано је: 

- члан 29.: „Одлуку о расписивању избора за чланове Скупштине доноси Скупштина Коморе најкасније 60 дана прије 
истека мандата чланова Скупштине. Изузетно, овај рок може бити и краћи, али не мањи од 30 дана, о чему одлучује 
Скупштина Коморе приликом расписивања избора.  
Одлуком из претходног става утврђује се састав чланова Скупштине, поштујући принципе гранске и територијалне 
заступљености утврђене овим статутом, вријеме и мјесто одржавања избора и друга питања.“ 

- члан 30.: „Грански принцип подразумијева заступљеност појединих привредних дјелатности према укупном приходу 
и броју запослених, те одговарајућу заступљеност великих, малих и средњих передузећа.  
Принцип територијалне заступљености подразумијева заступљеност чланова Коморе са подручја појединих 
општина, према економској снази, при чему се мисли на висину укупног прихода и број запослених, водећи при томе 
рачуна о равномјерној и одговарајућој заступљености општина.“ 

 
Правилником о изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора 
дефинисано је: 

- члан 25: „У складу са Статутом Коморе, Скупштина Коморе којој тече мандат доноси Одлуку о расписивању 
избора за чланове Скупштине Коморе.  
Одлуком о расписивању избора утврђује се састав чланова Скупштине, на основу броја и критеријума 
утврђених Статутом Коморе, рокови спровођења изборних радњи, бира се Изборна комисија и утврђују њени 
задаци у складу са овим правилником.“ 

 
Сходно цитираним одредбама, ова одлука садржи укупан број чланова Скупштине ПКРС-Подручне привредне коморе 
Добој (43), подијељен на општине које чине територију ПКРС-Подручне привредне коморе Добој, са бројем чланова 
по појединим општинама. Такође, садржи бројну подјелу по привредним дјелатностима заступљеним на територији 
ПКРС-Подручне привредне коморе Добој. 
 
Број чланова Скупштине по појединим општинама и привредним дјелатностима предложен је према документу 

„Структура привреде по општинама и дјелатностима – 2015. година“, који је припремила стручна служба ПКРС-

Подручне привредне коморе Добој на основу података из АПИФ-а за 2015. годину. 

У наведеном документу изложена је структура привреде, како по броју правних лица у општинама и дјелатностима, 
тако и по њиховом укупном приходу по општинама и дјелатностима. Недостатак изложене структуре привреде је 
нереалност података узрокована пријављивањем АПИФ-у неадекватне претежне дјелатности од стране привредних 
субјеката, као и коришћење и старих и нових шифара из класификације дјелатности. 
 
По броју правних лица по општинама, највећу заступљеност има град Добој са општином Станари, потом Дервента,  
Теслић и Модрича, док остале општине имају значајно мању заступљеност. По броју правних лица по привредним 
дјелатностима, највећу заступљеност има дјелатност прерађивачке индустрије, потом дјелатности трговине и 
саобраћаја, док остале привредне дјелатности имају мању бројну заступљеност. 
 
По укупним приходима по општинама, највећу заступљеност има град Добој, потом општине Дервента, Теслић, Брод, 
Модрича, итд. По укупним приходима по привредним дјелатностима, највећу заступљеност има дјелатност 
прерађивачке индустрије, потом дјелатности трговине, саобраћаја, грађевинарства, итд. 
 
У складу са наведеном анализом, те уважавајући одговарајућу заступљеност великих, малих и средњих предузећа, 
предложен је број чланова Скупштине ПКРС-Подручне привредне коморе Добој по општинама и привредним 
дјелатностима у Одлуци.  
 
Одлуком су дефинисани и рокови за окончање изборног поступка (15.02.2017.), као и именовање чланова Изборне 
комисије. 
 

 


