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

Републике Српске“, број 97/16), члана 4. 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. сједници - Конститутивној, одржаној __. 

новембра 2016. године, донијела   

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору предсједника Скупштине општине Прњавор 

 

 

1. За предсједника Скупштине општине Прњавор, на вријеме трајања мандата 

Скупштине општине, изабран је ________________. 

2. Именовани из тачке 1. овог рјешења је у складу са Законом функционер 

општине, а своју дужност обавља са статусом запосленог 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 доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

Образложење 

 Чланом 39. став 1. алинеја 21. Закона о локалној самоуправи  прописано је да 

Скупштина општине бира и разрјешава предсједника скупштине 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 ________.2016. године, а 

након обављених консултација са политичким странкама које имају одборнике у 

Скупштини општине, у складу са чланом 21. Пословника Скупштине општине 

Прњавор 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-__/16  
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