
 

  

 

   
 

Скупштина општине Прњавор 
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шифра Јавних прихода 722521 
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На основу члана 39. став 2. алинеја 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14), Скупштина општине Прња- 

вор је на 1. сједници-Конститутивној, одржаној 

30.11.2016. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу дужности чланова Комисије за избор 

и именовање скупштинског сазива 2012-2016. 

године 
 

1. Члановима Комисије за избор и именоавње 

Скупштине општине Прњавор престаје чла- 

нство у радном тијелу због истека мандата на 

који су изабрани, са даном 30.11.2016. године:  

- Славиши Јењићу, предсједнику,  

- Миланки Шпанић, члану, 

- Милораду Кондићу, члану,  

- Миру Шикарацу, члану, 

- Ранку Вукајловићу, члану. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор.“ 
 

Образложење 

 Комисија за избор и имановање изабрана је 

Рјешењем Скупштине општине Пртњавро број 01-

111-13/12 од 27.11.2012. године. 

Како је, истекао мандат Скупштини општи- 

не, истог дана престаје и мандат Комисији за избор 

и имановање на који је била изабрана, из ког 

разлога је неопходно разријешити чланове Коми- 

сије. 

            Предсједавајући радног предсједништва Ску- 

пштине општине је на основу напријед наведеног 

утврдио приједлог рјешења као у диспозитиву и 

предлаже Скупштини општине доношење истог. 

  Имајући у виду наведено, ријешено је као 

у диспозитиву рјешења. 
 

Број: 01-111-10/16                   Предсједавајући  

Датум: 30.11.2016. год.  Радног предсједништва СО   

                                                Бранко Декет, с.р. 

На основу члана 39. став 2. алинеја 21. и 

члана 51. Закона о локалној самоуправи („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број 97/16) и 

члана 11. Пословника Скупштине општине Прња- 

вор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

16/14), Скупштина општине Прњавор на 1. 

сједници-Конститутивној, одржаној 30.11.2016. го- 

дине, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању чланова Комисије за избор и 

именовање скупштинског сазива 2016-2020. година 
 

1. У Комисију за избор и именовање Скупштине 

општине Прњавор изабрани су: 

- Дражен Микић, предсједник,  

- Новка Бијелонић-Петровић, члан, 

- Боре Митрић, члан,  

- Славиша Јењић, члан, 

- Миро Шикарац, члан. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Образложење 

          Чланом 39. став 2. алинеја 21. Закона о 

локалној самоуправи прописано је да Скупштина 

општине између осталих бира и разрјешава чланове 

сталних и повремених радних тијела скупштине 

општине. 

          Чланом 51. Закона о локалној самоуправи 

прописано је да скупштина општине може за 

извршење својих задатака оснивати сталне и 

повремене комисије, одборе и савјете као радна 

тијела скупштине. Ставом 2. истог члана прописано 

је да се број чланова сталних радних тијела утврђује 

пословником скупштине општине, а ставом 3. да 

чланови радних тијела скупштине општине могу 

имати право на накнаде у складу са одлуком 

скупштине општине. 

          Стална радна тијела Скупштине општине 

Прњавор, утврђена су Пословником Скупштине 

општине Прњавор, а чланом 11. прописано је да  

Комисија за избор и именовање  има предсједника и 

четири члана који се бирају из реда одборника пошту-  

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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јући принцип сразмјерне заступљености. 

         Имајући у виду наведено, ријешено је као у 

диспозитиву рјешења. 

 

Број: 01-111-11/16                  Предсједавајући  

Датум: 30.11.2016. год.  Радног предсједништва СО   

                                                Бранко Декет, с.р. 
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На основу члана 80. Пословника Скупшти- 

не општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 16/14), а након разматрања Извје- 

штаја Комисије за избор и именовање, Скупштина 

општине Прњавор је на 1. сједници – Конститути- 

вној,  одржаној  30.11.2016. године, донијела 

 

ЗАКЉУЧАК 

1. Усваја се Извјештај Комисије за избор и 

именовање с приједлогом да се констатује  

престанак мандата одборницима у Скупштини  

општине Прњавор у мандатном сазиву 2012.-

2016. године и потврди мандат одборницима у 

Скупштини општине Прњавор у мандатном 

сазиву 2016- 2020. године. 

2. Овај закључак објавити у „Службеном гла- 

снику општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-154/16                 Предсједавајући  

Датум: 30.11.2016. год.  Радног предсједништва СО   

                                                Бранко Декет, с.р. 
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На основу члана 48. Статута општине 

Ррњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14), а након разматрања Извјештаја Ко- 

мисије за избор и именоавње, Скупштина општине 

Прењавор на 1. сједници, одржаној 30.11.2016. 

године, донијела је  

 

РЈЕШЕЊЕ  

о престанку мандата одборницима у Скупштини 

општине Прњавор мандатног сазива 2012-2016. 

године 

 

 1. Утврђује се престанак мандата одбо- 

рницима у Скупштини општине Прњавор у манда- 

тном сазиву 2012-2016. године, са даном 30.11. 

2016. године ради истека мандата и то:   

1. Борку Лукановићу, 

2. Жељку Дуроњићу, 

3. Данку Пејаковићу, 

4. Славиши Јењићу, 

5. Вукашину Бацковићу, 

6. Богољубу Санчанину, 

7. Миланки Шпанић, 

8. Слободани Васић, 

9. Горану Земуну, 

10. Веселку Винчићу, 

11. Недељку Чупељићу, 

12. Бојану Ковачевићу, 

13. Свјетлани Малић, 

14. Момиру Јотановићу, 

15. Ненаду Маринковићу, 

16. Бранку Шиканићу, 

17. Брану Жунићу, 

18. Родољубу Красићу, 

19. Мири Шикарацу, 

20. Горану Марићу, 

21. Сретку Маринковићу, 

22. Раденку Малетићу, 

23. Славку Вујиновићу, 

24. Милораду Кондићу, 

25. Ранку Вукајловићу, 

26. Савку Тубаку, 

27. Миодрагу Марјановићу, 

28. Бори Митрићу, 

29. Бранку Декету. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-111-12/16                  Предсједавајући  

Датум: 30.11.2016. год.  Радног предсједништва СО   

                                                Бранко Декет, с.р. 
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На основу члана 48. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) и члана 14. став 2. Пословника Ску- 

пштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 16/14), а након разматрања 

Извјештаја Комисије за избор и именовање, Ску- 

пштина општине Прњавор је на 1. Конститутивној 

сједници, одржаној 30.11.2016. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

о потврђивању мандата одборницима у Скупштини 

општине Прњавор мандатног сазива 2016-2020. 

године 

 

1. На основу Извјештаја Комисије за избор 

и именовање, Скупштина општине Прњавор 

потврђује мандат у Скупштини општине Прњавор у 

мандатном сазиву 2016.-2020. године, следећим 

одборницима: 

-САВЕЗ НАЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 

– СНСД – МИЛОРАД ДОДИК    

Жељку Симићу 

Горану Земуну 

Дражену Микићу 

Бориславу Петровићу 

Александру Вуковићу 

Свјетлани Малић 

Неђељку Живанићу 

Вељку Гвозденовићу 

Сањи Тривалић 

Новки Бијелонић-Петровић 

-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – СДС  

Влади Живковићу 

Милану Петровићу 

Славиши Јењићу 

Наташи Видовић 

Борку Лукановићу 

Синиши Малешевићу 
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Горану Продановићу 

Богољубу Санчанину 

Велибору Тривичевићу 

-НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ - НДП 

Миру Шикарацу 

Горану Марићу 

Славиши Милинчићу 

-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ  - ДНС  

Бори Митрићу 

-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА- СП 

Савку Тубаку 

-РАДИКАЛНО ЗА НАРОД-СРС РС-СРС-СНАГА 

НАРОДА   

Милораду Кондићу 

-СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ 

Емсаду Пушкару 

-СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА 

Бранку Шиканићу 

-ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА –ПДП 

Невенку Панчићу 

-НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

Бранку Декету. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном до- 

ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Образложење 

Чланом 14. став 1. Пословника Скупштине 

општине прописано је да Комисија за избор и 

именовање прегледа извјештај органа за спро- 

вођење избора, увјерења о изaбраним одборницима 

и друге изборне материјале и по утврђеном стању 

подноси Скупштини извјештај са приједлогом за 

потврду  мандата. 

         Чланом 14. став 2. Пословника прописано 

је да Скупштина општине разматра извјештај Ко- 

мисије за избор и именовање и одлучује о потвр- 

ђивању мандата новоизабраним одборницима ја- 

вним гласањем, већином гласова од укупног броја 

одборника у Скупштини. 

          Комисија за избор и именовање на основу 

Одлуке Централне изборне комисије БиХ о по- 

тврђивању резултата локалних избора који су 

одржани 2. октобра 2016. године, те достављених 

увјерења о додјели мандата за сваког одборника, 

утврдила је приједлог рјешења као у диспозитиву и 

предлаже Скупштини општине Прњавор доношење 

истог. 

      

Број: 01-111-13/16                  Предсједавајући  

Датум: 30.11.2016. год.  Радног предсједништва СО   

                                                Бранко Декет, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 97/16), члана 27. став 1. тачка 2. Закона 

о статусу функционера јединице локалне самоу- 

праве („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 96/05 и 98/13) и члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 14/14) Скупштина општине Прњавор је на 1. 

сједници-Конститутивној, одржаној 30.11.2016. го- 

дине, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

o престанку функције предсједника Скупштине 

општине Прњавор  

 

1. Борку Лукановићу престаје функција пре- 

дсједника Скупштине општине Прњавор, 

због истека мандата на који је биран, са 

даном 30.11.2016. године. 

2. Права по основу радног односа и престанка 

функције именованом из претходне тачке 

утврдиће надлежни орган у складу са 

Законом. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гла- 

снику општине Прњавор“. 

 

Образложење 

          Чланом 27. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе прописано је да 

функционеру јединице локалне самоуправе фу- 

нкција престаје, између осталог, и истеком мандата 

на који је биран. 

           У складу са чланом 37. Закона о локалној 

самоуправи предсједник Скупштине општине је 

функционер и бира се на временски период трајања 

мандата Скупштине општине. 

 Мандат изабраних представника Скупшти- 

не општине претходног сазива престаје истеком 

четири године од дана објављивања резултата 

избора у Службеном гласнику БиХ, што значи да 

истог дана престаје мандат свим функционерима 

општине Прњавор из претходног сазива. 

           У складу са Законом о статусу функци- 

онера јединица локалне самоуправе, функционер 

након престанка функције остварује права утврђена 

овим законом, а то су: право на плату у трајању од 

шест мјесеци, у висини коју је имао у вријеме 

престанка функције, с тим да ово право може 

престати и раније и то заснивањем радног односа 

или испуњавањем услова за пензију у складу са 

прописима о пензијском и инвалидском осигурању 

(члан 28. Закона), као и право да се након истека 

функције врати на посао код ранијег послодавца, на 

послове који одговарају нивоу његове стручне 

спреме у складу са Законом (члан 30. Закона). 

           На основу напријед наведеног, Комисија за 

избор и именовање на сједници одржаној 30.11. 

2016. године, утврдила је приједлог рјешења  као у 

диспозитиву и предлaжe Скупштини општине 

доношење истог. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

рјешења не може се изјавити жалба, али се може 

покренути управни спор тужбом пред Окружним 

судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-14/16                  Предсједавајући  

Датум: 30.11.2016. год.  Радног предсједништва СО   

                                                Бранко Декет, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 97/16), члана 4. Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број: 96/05 и 

98/13) и члана 30. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 

14/14) Скупштина општине Прњавор је на 1. сје- 

дници - Конститутивној, одржаној 30.11.2016. 

године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору предсједника Скупштине општине 

Прњавор 

 

1. За предсједника Скупштине општине Пр- 

њавор, на вријеме трајања мандата Ску- 

пштине општине, изабран је Жељко Симић, 

мастер политикологије. 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења је у 

складу са Законом функционер општине, а 

своју дужност обавља са статусом запо- 

сленог лица на основу рјешења о радном 

односу на мандатни период, које ће 

донијети Комисија за избор и именовање 

Скупштине општине.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гла- 

снику општине Прњавор“. 

 

Образложење 

 Чланом 39. став 1. алинеја 21. Закона о 

локалној самоуправи  прописано је да Скупштина 

општине бира и разрјешава предсједника ску- 

пштине општине, потпредсједника скупштине 

општине, замјеника начелника општине и чланове 

сталних и повремених радних тијела скупштине, 

именује и разрјешава секретара скупштине 

општине и начелнике одјељења, односно службе и 

врши избор, именовања и разрјешења на другим 

позицијама у складу са законом. 

         Чланом 4. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе  прописано је да се 

избор функционера врши у складу са изборним 

прописима, прописима који уређују систем локалне 

самоуправе, статутом јединице локалне самоуправе 

и пословником о раду скупштине јединице локалне 

самоуправе. 

          Комисија за избор и именовање је на сједници 

одржаној 30.11.2016. године, а након обављених 

консултација са политичким странкама које имају 

одборнике у Скупштини општине, у складу са 

чланом 21. Пословника Скупштине општине Прња- 

вор утврдила приједлог кандидата за предсједника 

Скупштине општине Прњавор као у диспозитиву 

рјешења. 

          У складу са чланом 9. Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе, а у вези 

са чланом 2. истог Закона прописано је да 

функционер своју дужност обавља са статусом 

запосленог лица по основу рјешења о раду на 

мандатни период утврђен изборним прописима. 

Рјешење о радном односу предсједнику Скупштине 

општине донијеће Комисија за избор и именовање 

Скупштине општине након избора од стране 

Скупштине општине, што је регулисано чланом 5. 

став 1. Закона о статусу функционера јединице 

локалне самоуправе.  

         На основу напријед наведеног предлаже се 

Скупштини општине Прњавор доношење рјешења 

као у диспозитиву.  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

рјешења не може се изјавити жалба, али се може 

покренути управни спор тужбом пред Окружним 

судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

достављања рјешења. 
 

Број: 01-111-15/16                 Предсједавајући  

Датум: 30.11.2016. год.  Радног предсједништва СО   

                                                Бранко Декет, с.р. 
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На основу члана 39. став 2. алинеја 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 27. став 1. 

тачка 2. Закона о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 96/05 и 98/13), и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14), Скупштина општине Прња- 

вор је на 1. сједници-Конститутивној, одржаној 

30.11.2016. године, донијела  
 

РЈЕШЕЊЕ 

о престанку функције потпредсједника Скупштине 

општине Прњавор 
 

1. Славку Вујиновићу престаје функција потпре- 

дсједника Скупштине општине Прњавор, због 

истека мандата на који је биран, са даном 

30.11.2016. године. 

2. Права по основу радног односа и престанка 

функције именованом из претходне тачке 

утврдиће надлежни орган у складу са Законом. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е: 

         Чланом 27. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе  прописано је да 

функционеру јединице локалне самоуправе фу- 

нкција престаје, између осталог, и истеком мандата 

на који је биран. 

          У складу са чланом 37. Закона о локалној 

самоуправи, потпредсједник Скупштине општине је 

функционер и бира се на временски период трајања 

мандата Скупштине општине. 

 Мандат изабраних представника Скупшти- 

не општине претходног сазива престаје истеком 

четири године од дана објављивања резултата 

избора у Службеном гласнику БиХ, што значи да 

истог дана престаје мандат свим функционерима 

општине Прњавор из претходног сазива. 



01.12.2016.                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 27                          5 
 

 

У складу са Законом о статусу фу- 

нкционера јединица локалне самоуправе, функци- 

онер након престанка функције остварује права 

утврђена овим законом, а то су: право на плату у 

трајању од шест мјесеци, у висини коју је имао у 

вријеме престанка функције, с тим да ово право 

може престати и раније и то заснивањем радног 

односа или испуњавањем услова за пензију у 

складу са прописима о пензијском и инвалидском 

осигурању (члан 28. Закона), као и право да се 

након истека функције врати на посао код ранијег 

послодавца, на послове који одговарају нивоу 

његове стручне спреме у складу са Законом (члан 

30. Закона). 

           На основу напријед наведеног Комисија за 

избор и именовање на сједници одржаној 

30.11.2016. године утврдила је Приједлог рјешења  

као у диспозитиву и предлаже Скупштини општине 

доношење истог. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

рјешења не може се изјавити жалба, али се може 

покренути управни спор тужбом пред Окружним 

судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-16/16                           Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 97/16), члана 4. Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“, број: 96/05 и 

98/13), члана 30. Статута општине Прњавор („Слу- 

жбени гласник општине Прњавор“, број 14/14) 

Скупштина општине Прњавор је на 1. сједници-

Конститутивној, одржаној 30.11.2016. године, дони- 

јела је  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору потпредсједника Скупштине општине 

Прњавор  

 

1. За потпредсједника Скупштине општине 

Прњавор, на вријеме трајања мандата Ску- 

пштине општине, изабран је Миро Ши- 

карац. 

2. Потпредсједник Скупштине општине  је у 

складу са Законом  функционер општине, а 

своју дужност обавља са статусом запо- 

сленог лица.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гла- 

снику општине Прњавор“. 

 

Образложење 

 Чланом 39. став 1. алинеја 21. Закона о 

локалној самоуправи  прописано је да Скупштина 

општине бира и разрјешава предсједника скупшти- 

не општине, потпредсједника скупштине општине, 

замјеника начелника општине и чланове сталних и 

повремених радних тијела скупштине, именује и 

разрјешава секретара скупштине општине и наче- 

лнике одјељења, односно службе и врши избор, 

именовања и разрјешења на другим позицијама у 

складу са законом. 

         Чланом 4. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе  прописано је да се 

избор функционера врши у складу са изборним 

прописима, прописима који уређују систем локалне 

самоуправе, статутом јединице локалне самоуправе 

и пословником о раду скупштине јединице локалне 

самоуправе. 

          Комисија за избор и именовање је на сједници 

одржаној 30.11.2016. године, а након обављених 

консултација са политичким странкама које имају 

одборнике у Скупштини општине, у складу са 

чланом 27. а у вези са чланом 20. Пословника 

Скупштине општине Прњавор, утврдила приједлог 

кандидата за потпредсједника Скупштине општине 

Прњавор као у диспозитиву рјешења.   

У складу са чланом 9. Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе, а у вези 

са чланом 2. истог Закона прописано је да 

функционер своју дужност обавља са статусом 

запосленог лица по основу рјешења о раду на 

мандатни период утврђен изборним прописима. 

Рјешење о радном односу потпредсједнику Ску- 

пштине општине донијеће предсједник Скупштине 

општине након избора од стране Скупштине 

општине, што је регулисано чланом 5. став 2. 

Закона о статусу функционера јединице локалне 

самоуправе. 

         На основу напријед наведеног Скупштина 

општине Прњавор је на 1. сједници-Конститутивној 

одржаној 30.11.2016. године донијела рјешење као у 

диспозитиву.  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

рјешења не може се изјавити жалба, али се може 

покренути управни спор тужбом пред Окружним 

судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-17/16                           Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
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 На основу члана 48. Закона о  локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 97/16) и члана 30. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14), Скупштина општине Прњавор на 

сједници одржаној дана 30.11.2016. донијела је 

следеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примпоредају дужности 

између предсједника Скупштине општине Прњавор 

 

Именује се Комисија за примопредају 

дужности између предсједника Скупштине општи-
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не Прњавор у саставу: 

1. Сања Тривалић, предсједник Комисије, 

2. Борислав Петровић, замјеник предсједника, 

3. Новка Бијелонић-Петровић, члан, 

4. Горан Марић, замјеник члан, 

5. Наташа Видовић, члан, 

6. Велобор Тривичевић, замјеник члана. 

 

 Задатак Комисије је да изврши примо- 

предају дужности између предсједника Скупштине 

општине Прњавор у складу са члановима 46, 47,  

48. и 49. Закона о локалној самоуправи Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16). 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном до- 

ношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 38. Закона о локалној самоуправи 

ставом 2. и 4. прописано је да Скупштина општине 

именује Комисију за примопредају дужности изме- 

ђу предсједника Скупштине општине на период од 

четири године, са могућношћу поновног именовања 

и да чланови Комисије имају своје замјенике. 

 Истим чланом Закона, ставом 6. прописано 

је да када се примопредаја врши између пре- 

дсједника Скупштине Комисију чине одборници у 

Скупштини. 

 Задатак Комисије садржан је у члану 48. и 

49. Закона. 

 

Број: 01-111-18/16                           Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
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        На основу чланова 39. и 56. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 97/16), члана 27. став 1. тачка 2. Закона о 

статусу функционера јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 96/05 

и 98/13) и члана 30. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 

14/14), Скупштина општине Прњавор је на 1. сје- 

дници - Конститутивној, одржаној 30. новембра 

2016. године, донијела    

 

РЈЕШЕЊЕ 

о престанку функције замјеника Начелника 

општине Прњавор 

 

1. Божидару Ивановићу, престаје функција замје- 

ника Начелника општине Прњавор, због исте- 

ка мандата на који је биран. 

2. Права по основу радног односа и престанка 

функције именованом из претходне тачке 

утврдиће надлежни орган, у складу са законом. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

Образложење 

На 1. сједници – Конститутивној одржаној 

дана 27.11.2012. године, Скупштина општине Прња- 

вор је за замјеника начелника општине изабрала 

Ивановић Божидар, на вријеме трајања мандата 

скупштине општине, рјешењем број 01-111-22/12 од 

27.11.2012. године („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 28/12). 

Чланом 27. став 1. тачка 2. Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе („Слу- 

жбени гласник Републике Српске број 96/05 и 

98/13) прописано је да функционеру јединице 

локалне самоуправе функција престаје, између 

осталог, и истеком мандата на који је биран. 

 Чланом 55. став 3. Закона о локалној само- 

управи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16) прописано је да мандат замјеника траје 

до краја мандата скупштине која га је изабрала. 

Чланом 39. и 56. Закона о локалној само- 

управи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16) прописано је да скупштина општине 

бира и разрјешава замјеника начелника општине на 

приједлог начелника општине. 

Обзиром да је истекао мандат скупштине 

општине, која га је изабрала, ријешено је као у 

диспозитиву рјешења, а у складу са наведеним 

члановима закона. 

Права по основу радног односа и престанка 

функције именованом из претходне тачке утврдиће 

надлежни орган у складу са законом. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

 Против овог рјешења не може се уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред 

Окружним судом у Бањалуци, у року од 30 дана од 

дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-19/16                           Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

463 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 97/16), члана 50. Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 97/16)  и члана 30. став 1. алинеја 18. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14), Скупштина општи- 

не Прњавор је на 1. сједници-Конститутивној, 

одржаној 30.11.2016. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

o разрјешењу дужности секретара Скупштине 

општине Прњавор 

 

1. Војиславка Гатарић разрјешава се дужности 

секретара Скупштине општине Прњавор, због 

истека мандата на који је именована, са даном 

30.11.2016. године. 

2. Именована из тачке 1. овог рјешења, права по 

основу радног односа након разрјешења због



01.12.2016.                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број 27                          7 
 

 

истека мандата, остварује у складу са Законом, 

а на основу рјешења надлежног органа.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Образложење 

           У складу са Закона о локалној самоуправи и 

Статутом општине Прњавор,  Војиславка Гатарић 

именована је за секретара Скупштине општине 

Прњавор, рјешењем број 01-111-5/13 од 08.02.2013. 

године („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 4/13),  на вријеме трајања мандата Скупштине 

општине.   

           Како је мандат Скупштине општине сазива 

2012-2016. година престао, истекао је и мандат на 

који је именован секретар Скупштине општине.  

          У складу са чланом 5. став 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима је- 

динице локалне самоуправе, службеником се сма- 

тра између осталих и секретар скупштине јединице 

локалне самоуправе. 

На остваривање права по основу радног 

односа након разрјешења, на лице које је обављало 

послове секретара, примјењују се одредбе Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе, Закона о радним одно- 

сима у државним органима, Закона о раду и коле- 

ктивних уговора. О правима по основу радног 

односа у складу са наведеним законима, рјешење 

доноси начелник општине. 

            Комисија за избор и именовање је на 

сједници одржаној 30.11.2016. године, на основу 

напријед наведеног утврдила приједлог рјешења 

као у диспозитиву и предлаже Скупштини општине 

доношење истог.  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

рјешења не може се изјавити жалба, али се може 

покренути управни спор тужбом пред Окружним 

судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

достављања рјешења. 

                   

Број: 01-111-20/16                           Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

464 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“, број 97/16), члана 52. став 4. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 30. и 35. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 14/14) Скупштина општи- 

не Прњавор је на 1. сједници-Конститутивној, 

одржаној 30.11.2016. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 

o именовању вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Прњавор 
 

1. Сретко Аулић, дипломирани правник, именује  

се за вршиоца дужности секретара Скупштине 

општине Прњавор, са 30.11.2016. године до 

окончања поступка именовања секретара 

Скупштине. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Образложење 

Разрјешењем дужности секретара Скупшти- 

не општине због истека мандата на који је 

именован, мјесто секретара је остало упражњено. С 

тим у вези потребно је именовати вршиоца ду- 

жности секретара до окончања поступка за избор и 

именовање у складу са Законом и Одлуком Ску- 

пштине општине о расписивању Јавног конкурса. 

           Вршилац дужности секретара Скупштине 

општине именује се до окончања поступка имено- 

вања секретара Скупштине, односно најдуже 90 

дана у складу са чланом 52. став 4. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16). Комисија за избор 

и именовање је на сједници одржаној 30.11.2016. 

године, на основу напријед наведеног утврдила 

приједлог рјешења као у диспозитиву и предлаже 

Скупштини општине доношење истог.  

 Скупштина општине Прњавор на 1. сједни- 

ци-Конститутивној одржаној 30.11.2016. године 

донијела је рјешење као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

рјешења не може се изјавити жалба, али се може 

покренути управни спор тужбом пред Окружним 

судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-21/16                            Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

465 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 97/16), чланова 50, 55. став 3. и 56. 

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 14/14), Скупштина општи- 

не Прњавор је на 1. сједници - Конститутивној, 

одржаној 30. новембра 2016. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу 

 

1. Сретко Аулић из Прњавора, разрјешава се 

дужности начелника Одјељења за општу 

управу Општинске управе општине Прњавор, 

због истека мандата на који је именован, са 

даном 30.11.2016. године. 

2. Именовани, права по основу радног односа 

након разрјешења остварује  у складу са 

Законом о службеницима и намјештеницима у
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органима јединице локалне самоуправе („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“ број 97/16).  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Образложење 

           У складу са Законом о локалној самоуправи и 

Статутом општине Прњавор, Скупштина општине 

Прњавор је именовала Сретка Аулића, за начелника 

Одјељења за општу управу Општинске управе 

општине Прњавор, на вријеме трајања мандата 

скупштине општине.   

Обзиром да је истекао мандат скупштини 

општине, у складу са законом престаје и мандат 

начелнику одјељења.   

          Именовани права по основу радног односа 

након разрјешења остварује  у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16). 

 Имајући у виду наведено, ријешено је као у 

диспозитиву рјешења. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  

Против овог рјешења може се изјавити 

жалба Одбору за жалбе општине Прњавор, у року 

од 15 дана од дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-22/16                           Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

466 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 97/16), члана 55. став 4. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16) и члана 30. Статута 

општине Прњавор, Скупштина општине Прњавор је 

на 1. сједници - Конститутивној, одржаној 30. 

новембра 2016. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

o именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу 

 

1. Свјетлана Кузмановић именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за општу 

управу, до окончања поступка именовања 

начелника одјељења. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Образложење 

           Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 97/16) прописано је да након престанка 

мандата начелнику одјељења или службе, скупшти- 

на на приједлог начелника општине до окончања 

поступка именовања начелника одјељења или 

службе, у складу са овим законом, именује вршиоца 

дужности начелника одјељења или службе, а 

најдуже за период до 90 дана. 

 С обзиром да је престао мандат начелнику 

одјељења, због истека времена на који је именован, 

односно истека мандата скупштине општине, те је 

исти разријешен дужности начелника одјељења, 

ријешено је као у диспозитиву рјешења, а у складу 

са наведеним чланом закона. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  

Против овог рјешења може се изјавити 

жалба Одбору за жалбе општине Прњавор, у року 

од 15 дана од дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-23/16                           Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

467 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 97/16), чланова 50, 55. став 3. и 56. 

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 14/14), Скупштина општи- 

не Прњавор је на 1. сједници - Конститутивној, 

одржаној 30. новембра 2016. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу начелника Одјељења за локални 

економски развој и друштвене дјелатности 

 

1. Жана Пекић из Прњавора, разрјешава се 

дужности начелника Одјељења за локални 

економски развој и друштвене дјелатности 

Општинске управе општине Прњавор, због 

истека мандата на који је именована, са даном 

30.11.2016. године. 

2. Именована, права по основу радног односа 

након разрјешења остварује у складу са Зако- 

ном о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“ број 97/16).  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Образложење 

           У складу са Законом о локалној самоуправи и 

Статутом општине Прњавор, Скупштина општине 

Прњавор је именовала Жану Пекић, за начелника 

Одјељења за локални економски развој и друштвене 

дјелатности Општинске управе општине Прњавор, 

на вријеме трајања мандата скупштине општине.   

Обзиром да је истекао мандат скупштини 

општине, у складу са законом престаје и мандат 

начелнику одјељења.   

          Именована права по основу радног односа 

након разрјешења остварује у складу са Законом о
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службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16). 

 Имајући у виду наведено, ријешено је као у 

диспозитиву рјешења. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  

Против овог рјешења може се изјавити 

жалба Одбору за жалбе општине Прњавор, у року 

од 15 дана од дана достављања рјешења. 
 

Број: 01-111-24/16                           Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

468 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 97/16), члана 55. став 4. Закона о службе- 

ницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и члана 30. Статута општине 

Прњавор, Скупштина општине Прњавор је на 1. 

сједници - Конститутивној, одржаној 30. новембра 

2016. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 

o именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за локални економски развој и 

друштвене дјелатности 
 

1. Љубиша Шикарац именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за локални 

економски развој и друштвене дјелатности, до 

окончања поступка именовања начелника 

одјељења. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Образложење 

           Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 97/16) прописано је да након престанка 

мандата начелнику одјељења или службе, ску- 

пштина на приједлог начелника општине до 

окончања поступка именовања начелника одјељења 

или службе, у складу са овим законом, именује 

вршиоца дужности начелника одјељења или 

службе, а најдуже за период до 90 дана. 

 С обзиром да је престао мандат начелнику 

одјељења, због истека времена на који је именован, 

односно истека мандата скупштине општине, те је 

исти разријешен дужности начелника одјељења, 

ријешено је као у диспозитиву рјешења, а у складу 

са наведеним чланом закона. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  

Против овог рјешења може се изјавити 

жалба Одбору за жалбе општине Прњавор, у року 

од 15 дана од дана достављања рјешења. 
 

Број: 01-111-25/16                           Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 

 

469 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 97/16), чланова 50, 55. став 3. и 56. 

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 14/14), Скупштина општи- 

не Прњавор је на 1. сједници - Конститутивној, 

одржаној 30. новембра 2016. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу начелника Одјељења за просторно 

уређење 

 

1. Сњежана Дебељак из Прњавора, разрјешава се 

дужности начелника Одјељења за просторно 

уређење Општинске управе општине Прњавор, 

због истека мандата на који је именована, са 

даном 30.11.2016. године. 

2. Именована, права по основу радног односа 

након разрјешења остварује у складу са Зако- 

ном о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“ број 97/16).  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Образложење 

           У складу са Законом о локалној самоуправи и 

Статутом општине Прњавор, Скупштина општине 

Прњавор је именовала Сњежану Дебељак, за 

начелника Одјељења за просторно уређење Општи- 

нске управе општине Прњавор, на вријеме трајања 

мандата скупштине општине.   

           Обзиром да је истекао мандат скупштини 

општине, у складу са законом престаје и мандат 

начелнику одјељења.   

          Именована права по основу радног односа 

након разрјешења остварује у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16). 

 Имајући у виду наведено, ријешено је као у 

диспозитиву рјешења. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  

Против овог рјешења може се изјавити жа- 

лба Одбору за жалбе општине Прњавор, у року од 

15 дана од дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-26/16                           Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

470 
 

 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), члана 55. став 4. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник



10              СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПРЊАВОР - Број  27                 01.12.2016.

Републике Српске“ број 97/16) и члана 30. Статута 

општине Прњавор, Скупштина општине Прњавор је 

на 1. сједници - Конститутивној, одржаној 30. нове- 

мбра 2016. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 

o именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за просторно уређење 
 

1. Брано Жунић именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за просторно уређење, до 

окончања поступка именовања начелника 

одјељења. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Образложење 

           Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 97/16) прописано је да након престанка 

мандата начелнику одјељења или службе, ску- 

пштина на приједлог начелника општине до око- 

нчања поступка именовања начелника одјељења 

или службе, у складу са овим законом, именује 

вршиоца дужности начелника одјељења или слу- 

жбе, а најдуже за период до 90 дана. 

 С обзиром да је престао мандат начелнику 

одјељења, због истека времена на који је именован, 

односно истека мандата скупштине општине, те је 

исти разријешен дужности начелника одјељења, 

ријешено је као у диспозитиву рјешења, а у складу 

са наведеним чланом закона. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  

Против овог рјешења може се изјавити 

жалба Одбору за жалбе општине Прњавор, у року 

од 15 дана од дана достављања рјешења. 
 

Број: 01-111-27/16                            Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

471 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 97/16), чланова 50, 55. став 3. и 56. 

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 14/14), Скупштина општи- 

не Прњавор је на 1. сједници - Конститутивној, 

одржаној 30. новембра 2016. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу начелника Одјељења за финансије 

 

1. Гордана Пејаковић из Прњавора, разрјешава се 

дужности начелника Одјељења за финансије 

Општинске управе општине Прњавор, због 

истека мандата на који је именована, са даном 

30.11.2016. године. 

2. Именована, права по основу радног односа 

након разрјешења остварује у складу са Зако- 

ном о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“ број 97/16).  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Образложење 

           У складу са Законом о локалној самоуправи и 

Статутом општине Прњавор, Скупштина општине 

Прњавор је именовала Гордану Пејаковић, за наче- 

лника Одјељења за финансије Општинске управе 

општине Прњавор, на вријеме трајања мандата 

скупштине општине.   

           Обзиром да је истекао мандат скупштини 

општине, у складу са законом престаје и мандат 

начелнику одјељења.   

          Именована права по основу радног односа 

након разрјешења остварује у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16). 

 Имајући у виду наведено, ријешено је као у 

диспозитиву рјешења. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  

Против овог рјешења може се изјавити 

жалба Одбору за жалбе општине Прњавор, у року 

од 15 дана од дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-28/16                           Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

472 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16), члана 55. став 4. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16) и члана 30. Статута 

општине Прњавор,  Скупштина општине Прњавор 

је на 1. сједници - Конститутивној, одржаној 30. 

новембра 2016. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

o именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за финансије 

 
1. Александар Његомировић именује се за врши- 

оца дужности начелника Одјељења за фина- 

нсије, до окончања поступка именовања наче- 

лника одјељења. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Образложење 

           Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне са- 

моуправе („Службени гласник Републике Српске“  
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број 97/16) прописано је да након престанка 

мандата начелнику одјељења или службе, ску- 

пштина на приједлог начелника општине до око- 

нчања поступка именовања начелника одјељења 

или службе, у складу са овим законом, именује 

вршиоца дужности начелника одјељења или слу- 

жбе, а најдуже за период до 90 дана. 

 С обзиром да је престао мандат начелнику 

одјељења, због истека времена на који је именован, 

односно истека мандата скупштине општине, те је 

исти разријешен дужности начелника одјељења, 

ријешено је као у диспозитиву рјешења, а у складу 

са наведеним чланом закона. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  

Против овог рјешења може се изјавити жа- 

лба Одбору за жалбе општине Прњавор, у року од 

15 дана од дана достављања рјешења. 
 

Број: 01-111-29/16                            Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

473 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 97/16), чланова 50, 55. став 3. и 56. 

Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 14/14), Скупштина општи- 

не Прњавор је на 1. сједници - Конститутивној, 

одржаној 30. новембра 2016. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу начелника Одјељења за стамбено – 

комуналне послове и инвестиције 
 

1. Дамир Савић из Прњавора, разрјешава се 

дужности начелника Одјељења за стамбено – 

комуналне послове и инвестиције Општинске 

управе општине Прњавор, због истека мандата 

на који је именован, са даном 30.11.2016. 

године. 

2. Именовани, права по основу радног односа 

након разрјешења остварује у складу са Зако- 

ном о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“ број 97/16).  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 

Образложење 

           У складу са Законом о локалној самоуправи и 

Статутом општине Прњавор, Скупштина општине 

Прњавор је именовала Савић Дамира, за начелника 

Одјељења за стамбено – комуналне послове и 

инвестиције Општинске управе општине Прњавор, 

на вријеме трајања мандата скупштине општине.   

           Обзиром да је истекао мандат скупштини 

општине, у складу са законом престаје и мандат на-  

челнику одјељења.   

          Именовани права по основу радног односа на-  

кон разрјешења остварује у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16). 

 Имајући у виду наведено, ријешено је као у 

диспозитиву рјешења. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  

Против овог рјешења може се изјавити жа- 

лба Одбору за жалбе општине Прњавор, у року од 

15 дана од дана достављања рјешења. 
 

Број: 01-111-30/16                           Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

474 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 97/16), члана 55. став 4. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16) и члана 30. Статута 

општине Прњавор, Скупштина општине Прњавор је 

на 1. сједници - Конститутивној, одржаној 30. нове- 

мбра 2016. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 

o именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за стамбено – комуналне послове и 

инвестиције 
 

1. Далибор Прерадовић именује се за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за стамбено – 

комуналне послове и инвестиције, до оконча- 

ња поступка именовања начелника одјељења. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Образложење 

           Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 97/16) прописано је да након престанка 

мандата начелнику одјељења или службе, ску- 

пштина на приједлог начелника општине до 

окончања поступка именовања начелника одјељења 

или службе, у складу са овим законом, именује 

вршиоца дужности начелника одјељења или слу- 

жбе, а најдуже за период до 90 дана. 

 С обзиром да је престао мандат начелнику 

одјељења, због истека времена на који је именован, 

односно истека мандата скупштине општине, те је 

исти разријешен дужности начелника одјељења, 

ријешено је као у диспозитиву рјешења, а у складу 

са наведеним чланом закона. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  

Против овог рјешења може се изјавити 

жалба Одбору за жалбе општине Прњавор, у року 

од 15 дана од дана достављања рјешења. 
 

Број: 01-111-31/16                          Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
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475 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 97/16), чланова 50, 55. став 3. и 56. 

Закона о службеницима и намјештеницима у орга- 

нима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 14/14), Скупштина општи- 

не Прњавор је на 1. сједници - Конститутивној, 

одржаној 30. новембра 2016. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу начелника Одјељења за борачко – 

инвалидску заштиту 

 

1. Љубинка Ђурић из Околице, општина Прња- 

вор, разрјешава се дужности начелника Одје- 

љења за борачко - инвалидску заштиту Општи- 

нске управе општине Прњавор, због истека ма- 

ндата на који је именована, са даном 30.11. 

2016. године. 

2. Именована, права по основу радног односа 

након разрјешења остварује у складу са 

Законом о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“ број 97/16).  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Образложење 

           У складу са Законом о локалној самоуправи и 

Статутом општине Прњавор, Скупштина општине 

Прњавор је именовала Љубинку Ђурић, за наче- 

лника Одјељења за борачко – инвалидску заштиту 

Општинске управе општине Прњавор, на вријеме 

трајања мандата скупштине општине.   

           Обзиром да је истекао мандат скупштини 

општине, у складу са законом престаје и мандат 

начелнику одјељења.   

          Именована права по основу радног односа 

након разрјешења остварује  у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16). 

 Имајући у виду наведено, ријешено је као у 

диспозитиву рјешења. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  

Против овог рјешења може се изјавити жа- 

лба Одбору за жалбе општине Прњавор, у року од 

15 дана од дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-32/16                            Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

476 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 97/16), члана 55. став 4. Закона о слу- 

жбеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и члана 30. Статута општине 

Прњавор,  Скупштина општине Прњавор је на 1. 

сједници - Конститутивној, одржаној 30. новембра 

2016. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

o именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за борачко – инвалидску заштиту 

 

1. Срђан Томић именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за борачко – инвалидску 

заштиту, до окончања поступка именовања 

начелника одјељења. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Образложење 

           Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 97/16) прописано је да након престанка 

мандата начелнику одјељења или службе, ску- 

пштина на приједлог начелника општине до 

окончања поступка именовања начелника одјељења 

или службе, у складу са овим законом, именује 

вршиоца дужности начелника одјељења или слу- 

жбе, а најдуже за период до 90 дана. 

 С обзиром да је престао мандат начелнику 

одјељења, због истека времена на који је именован, 

односно истека мандата скупштине општине, те је 

исти разријешен дужности начелника одјељења, 

ријешено је као у диспозитиву рјешења, а у складу 

са наведеним чланом закона. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  

Против овог рјешења може се изјавити 

жалба Одбору за жалбе општине Прњавор, у року 

од 15 дана од дана достављања рјешења. 

  

Број: 01-111-33/16                          Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

477 
 

На основу члана 39. Закона о локалној са- 

моуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), чланова 50, 55. став 3. и 56. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине Пр- 

њавор“ број 14/14), Скупштина општине Прњавор 

је на 1. сједници - Конститутивној, одржаној 30. 

новембра 2016. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу начелника Одјељења за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство 

 

1. Драгана Томаш из Прњавора, разрјешава се 

дужности начелника Одјељења за пољопри-
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вреду, водопривреду и шумарство Општинске 

управе општине Прњавор, због истека мандата 

на који је именована, са даном 30.11.2016. го- 

дине. 

2. Именована, права по основу радног односа 

након разрјешења остварује  у складу са Зако- 

ном о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“ број 97/16).  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Образложење 

           У складу са Законом о локалној самоуправи и 

Статутом општине Прњавор, Скупштина општине 

Прњавор је именовала Драгану Томаш, за наче- 

лника Одјељења за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство Општинске управе општине Прњавор, 

на вријеме трајања мандата скупштине општине.   

           Обзиром да је истекао мандат скупштини 

општине, у складу са законом престаје и мандат 

начелнику одјељења.   

          Именована права по основу радног односа 

након разрјешења остварује у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16). 

 Имајући у виду наведено, ријешено је као у 

диспозитиву рјешења. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  

Против овог рјешења може се изјавити жа- 

лба Одбору за жалбе општине Прњавор, у року од 

15 дана од дана достављања рјешења. 
 

Број: 01-111-34/16                           Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

478 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 97/16), члана 55. став 4. Закона о слу- 

жбеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и члана 30. Статута општине 

Прњавор, Скупштина општине Прњавор је на 1. 

сједници - Конститутивној, одржаној 30. новембра 

2016. године, донијела   
 

РЈЕШЕЊЕ 

o именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за пољопривреду, водопривреду и 

шумарство 
 

1. Мишо Вујић именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство, до окончања поступка 

именовања начелника одјељења. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Образложење 

           Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и  

намјештеницима у органима јединице локалне са- 

моуправе („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16) прописано је да након престанка 

мандата начелнику одјељења или службе, ску- 

пштина на приједлог начелника општине до око- 

нчања поступка именовања начелника одјељења 

или службе, у складу са овим законом, именује 

вршиоца дужности начелника одјељења или слу- 

жбе, а најдуже за период до 90 дана. 

 С обзиром да је престао мандат начелнику 

одјељења, због истека времена на који је именован, 

односно истека мандата скупштине општине, те је 

исти разријешен дужности начелника одјељења, 

ријешено је као у диспозитиву рјешења, а у складу 

са наведеним чланом закона. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  

Против овог рјешења може се изјавити жа- 

лба Одбору за жалбе општине Прњавор, у року од 

15 дана од дана достављања рјешења. 
 

Број: 01-111-35/16                            Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

479 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 97/16), чланова 50, 55. став 3. и 56. 

Закона о службеницима и намјештеницима у орга- 

нима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 14/14), Скупштина општи- 

не Прњавор је на 1. сједници - Конститутивној, 

одржаној 30. новембра 2016. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу начелника Одјељења за инспекцијске 

послове 

 

1. Душка Копустењски из Прњавора, разрјешава 

се дужности начелника Одјељења за инспекци- 

јске послове Општинске управе општине Пр- 

њавор, због истека мандата на који је име- 

нована, са даном 30.11.2016. године. 

2. Именована, права по основу радног односа 

након разрјешења остварује у складу са 

Законом о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“ број 97/16).  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Образложење 

           У складу са Законом о локалној самоуправи и 

Статутом општине Прњавор, Скупштина општине 

Прњавор је именовала Душку Копустењски, за 

начелника Одјељења за инспекцијске послове 

Општинске управе општине Прњавор, на вријеме 

трајања мандата скупштине општине.   

           Обзиром да је истекао мандат скупштини 

општине, у складу са законом престаје и мандат на-
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челнику одјељења.   

          Именована права по основу радног односа 

након разрјешења остварује у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16). 

 Имајући у виду наведено, ријешено је као у 

диспозитиву рјешења. 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  

Против овог рјешења може се изјавити жа- 

лба Одбору за жалбе општине Прњавор, у року од 

15 дана од дана достављања рјешења. 

 
Број: 01-111-36/16                           Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

480 
 

На основу члана 39. Закона о локалној са- 

моуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16), члана 55. став 4. Закона о службени- 

цима и намјештеницима у органима јединице лока- 

лне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16) и члана 30. Статута општине 

Прњавор, Скупштина општине Прњавор је на 1. сје- 

дници - Конститутивној, одржаној 30. новембра 

2016. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

o именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за инспекцијске послове 

 

1. Сузана Шврака именује се за вршиоца дужно- 

сти начелника Одјељења за инспекцијске по- 

слове, до окончања поступка именовања наче- 

лника одјељења. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Образложење 

           Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне само- 

управе („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16) прописано је да након престанка 

мандата начелнику одјељења или службе, ску- 

пштина на приједлог начелника општине до око- 

нчања поступка именовања начелника одјељења 

или службе, у складу са овим законом, именује 

вршиоца дужности начелника одјељења или слу- 

жбе, а најдуже за период до 90 дана. 

 С обзиром да је престао мандат начелнику 

одјељења, због истека времена на који је именован, 

односно истека мандата скупштине општине, те је 

исти разријешен дужности начелника одјељења, 

ријешено је као у диспозитиву рјешења, а у складу 

са наведеним чланом закона. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  

Против овог рјешења може се изјавити 
жалба Одбору за жалбе општине Прњавор, у року  
 

од 15 дана од дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-37/16                            Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
 

481 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 97/16), чланова 50, 55. став 3. и 56. 

Закона о службеницима и намјештеницима у орга- 

нима јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16) и члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 14/14), Скупштина општи- 

не Прњавор је на 1. сједници - Конститутивној, 

одржаној 30. новембра 2016. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу начелника Службе за јавне набавке и 

заједничке послове 

 

1. Синиша Тешановић из Прњавора, разрјешава 

се дужности начелника Службе за јавне на- 

бавке и заједничке послове Општинске управе 

општине Прњавор, због истека мандата на који 

је именован, са даном 30.11.2016. године. 

2. Именовани, права по основу радног односа 

након разрјешења остварује у складу са За- 

коном о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Слу- 

жбени гласник Републике Српске“ број 97/16).  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Образложење 

           У складу са Законом о локалној самоуправи и 

Статутом општине Прњавор, Скупштина општине 

Прњавор је именовала Синишу Тешановића, за 

начелника Службе за јавне набавке и заједничке 

послове, на вријеме трајања мандата скупштине 

општине.   

           Обзиром да је истекао мандат скупштини 

општине, у складу са законом престаје и мандат 

начелнику службе.   

          Именовани права по основу радног односа 

након разрјешења остварује  у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16). 

 Имајући у виду наведено, ријешено је као у 

диспозитиву рјешења. 
 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  

Против овог рјешења може се изјавити 

жалба Одбору за жалбе општине Прњавор, у року 

од 15 дана од дана достављања рјешења. 
 

Број: 01-111-38/16                          Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Ср- 

пске“ број 97/16), члана 55. став 4. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима једи- 

нице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16) и члана 30. Статута 

општине Прњавор, Скупштина општине Прњавор је 

на 1. сједници - Конститутивној, одржаној 30. 

новембра 2016. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

o именовању вршиоца дужности начелника Службе 

за јавне набавке и заједничке послове 

 

1. Синиша Тешановић именује се за вршиоца 

дужности начелника Службе за јавне набавке 

и заједничке послове, до окончања поступка 

именовања начелника службе. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 

 

Образложење 

           Чланом 55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне само- 

управе („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16) прописано је да након престанка ма- 

ндата начелнику одјељења или службе, скупштина 

на приједлог начелника општине до окончања 

поступка именовања начелника одјељења или слу- 

жбе, у складу са овим законом, именује вршиоца 

дужности начелника одјељења или службе, а најду- 

же за период до 90 дана. 

 С обзиром да је престао мандат начелнику 

службе, због истека времена на који је именован, 

односно истека мандата скупштине општине, те је 

исти разријешен дужности начелника службе, 

ријешено је као у диспозитиву рјешења, а у складу 

са напријед наведеним чланом закона. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  

Против овог рјешења може се изјавити 

жалба Одбору за жалбе општине Прњавор, у року 

од 15 дана од дана достављања рјешења. 

 

Број: 01-111-39/16                           Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
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На основу чланова 39. и 48. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Репу- 

блике Српске“ број 97/16) и члана 30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14) Скупштина општине Прња- 

вор је на 1. сједници-Конститутивној, одржаној 30. 

новембра 2016. године, донијела   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају дужности 

између начелника општине и између службеника на 

руководећим радним мјестима 

 

1. Именује се Комисија за примопредају 

дужности између начелника општине и између 

службеника на руководећим радним мјестима, на 

период од четири године, са могућношћу поновног 

именовања, у сљедећем саставу: 

1. Драган Панчић, службеник, предсједник, 

2. Далибор Прерадовић, службеник, замјеник 

предсједника, 

3. Горан Декет, службеник, члан,    

4. Лејла Мухић, службеник, замјеник члана, 

5. Николина Маринковић, службеник, члан, 

6. Александар Његомировић, службеник, 

замјеник члана. 

2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјеше- 

ња је да у складу са Законом о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) 

изврши примопредају дужности између начелника 

општине и између службеника на руководећим 

радним мјестима. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Образложење 

 Чланом 46. став 1. Закона о локалној самоу- 

прави („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16) прописано је да се у случају престанка 

мандата функционера јединице локалне самоупра- 

ве, врши примопредаја дужности између функцио- 

нера, а ставом 5. да се одредбе о примопредаји 

дужности сходно примјењују и у случајевима 

примопредаје дужности између именованих, одно- 

сно постављених службеника на руководећим ра- 

дним мјестима. 

 Чланом 48. истог закона прописано је да се 

примопредаја дужности врши у присуству Коми- 

сије за примопредјау дужности, коју именује ску- 

пштина на период четири године, са могућношћу 

поновног именовања, те да комисија има три члана, 

од којих је један члан предсједник комисије, а чла- 

нови комисије имају замјенике. Даље је прописано 

да када се примопредаја дужности врши између 

градоначелника, односно начелника општине, или 

између службеника на руководећим радним мје- 

стима, Комисија се именује из реда запослених у 

општинској управи.  

 С обзиром на изложено, ријешено је као у 

диспозитиву рјешења. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

 Против овог рјешења не може се уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред 

Окружним судом у Бањалуци, у року од 30 дана од 

дана достављања рјешења. 
 

Број: 01-111-40/16                           Предсједник 

Датум: 30.11.2016. год.            Скупштине општине   

                                                     Жељко Симић, с.р. 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Ср-
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пске”, број 97/16) и члана 41. Статута општине 

Прњавор (“Службени гласник општине Прњавор”, 

број 14/14), Начелник општине Прњавор доноси 

 

Правилник  

о допуни Правилника о платама запослених у 

Општинској управи општине Прњавор 

 

Члан 1. 

У Правилнику о платама запослених у 

Општинској управи општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 9/16) у члану 3. 

тачки 5) у Одјељењу за финансије, послије подта- 

чке 7. додаје се подтачка 8. која гласи: 

 „8. Шеф Одсјека за трезор – 20 %“. 

 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику 

општине Прњавор”, а примјењиваће се почев од 

обрачуна плате за мјесец децембар 2016. године. 

 

Број: 01/1-022-156/16                            Начелник 

Датум: 01.12.2016. год.                  Дарко Томаш, с.р. 
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