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

Српске“, број 97/16), члана 27. став 1. тачка 2. Закона о статусу функционера јединице 

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. сједници-Конститутивној, одржаној 

30.11.2016. године, донијела   

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

o престанку функције предсједника Скупштине општине Прњавор  

 

 

1. Борку Лукановићу престаје функција предсједника 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“. 

 

Образложење 

          Чланом 27. Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе  

прописано је да функционеру јединице локалне самоуправе функција 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 Скупштине 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 функционера 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-__/16 

Датум: 30.11.2016. године                                                    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
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