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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на __. сједници одржаној ___.2016. године, донијела  

 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Статутарно-правне комисије 

 

 

1. У Статутарно-правну комисију Скупштине општине Прњавор изабрани су: 

- ________________________, 

- ________________________, 

- ________________________, 

- ________________________, 

- ________________________. 

2. 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  39. став 2. тачка 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 88. прописано је да Статутарно-правна 

комисија има  пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини, а два из 

реда стручних и научних радника из области права. 

        У складу са чланом 88. Пословника Скупштине општине, а на основу  обављених 

консултација са политичким странкама које имају одборнике у Скупштини, утврђен је  

састав Комисије. 

          Имајући у виду наведено, ријешено је као у диспозитиву рјешења. 

 

 

Број: 01-111-___/16  

Датум: __.12.2016. године                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Прњавор,                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    _____________________________ 

                                                                           Жељко Симић, мастер политикологије 

            

                      

                                                                                                                                            



На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на __. сједници одржаној ___.2016. године, донијела  

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Комисије за привреду и финансије 

 

 

1. У Комисију за привреду и финансије Скупштине општине Прњавор изабрани су: 

- _____________________, 

- _____________________, 

- ____________________, 

- _____________________, 

- ______________________. 

 

2. 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  39. став 2. тачка 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 90. прописано је да Комисија за привреду и 

финансије има пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини, а два из 

реда стручних радника. 

        У складу са чланом 90. Пословника Скупштине општине, а на основу  обављених 

консултација са политичким странкама које имају одборнике у Скупштини, утврђен је  

састав Комисије. 

          Имајући у виду наведено, ријешено је као у диспозитиву рјешења. 

 

 

Број: 01-111-___/16  

Датум: __.12.2016. године                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Прњавор,                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    _____________________________ 

                                                                           Жељко Симић, мастер политикологије 

 

          

  



На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на __. сједници одржаној ___.2016. године, донијела  

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Комисије за друштвене дјелатности 

 

 

1. У Комисију за друштвене дјелатности Скупштине општине Прњавор изабрани 

су: 

- _______________________, 

- ______________________, 

- _______________________, 

- _______________________, 

- _______________________. 

 

2. 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  39. став 2. тачка 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 92. прописано је да Комисија за друштвене 

дјелатности има пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини, а два из 

реда стручних радника. 

        У складу са чланом 92. Пословника Скупштине општине, а на основу  обављених 

консултација са политичким странкама које имају одборнике у Скупштини, утврђен је  

састав Комисије. 

          Имајући у виду наведено, ријешено је као у диспозитиву рјешења. 

 

 

Број: 01-111-___/16  

Датум: __.12.2016. године                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Прњавор,                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    _____________________________ 

                                                                           Жељко Симић, мастер политикологије 
                                                                                       

 

 



          На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на __. сједници одржаној ____.2016. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

 

о избору чланова Комисије за мјесне заједнице 

 

 

1. У Комисију за мјесне заједнице Скупштине општине Прњавор изабрани су: 

-  ____________________, 

- ______________________, 

- ________________________, 

- _______________________, 

- _______________________. 

 

2. 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  39. став 2. тачка 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 94. прописано је да Комисија за мјесне 

заједнице има пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини, а два из 

реда грађана. 

        У складу са чланом 94. Пословника Скупштине општине, а на основу  обављених 

консултација са политичким странкама које имају одборнике у Скупштини, утврђен је  

састав Комисије. 

Имајући у виду наведено, ријешено је као у диспозитиву рјешења. 

 

 

Број: 01-111-___/16  

Датум: __.12.2016. године                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Прњавор,                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    _____________________________ 

                                                                           Жељко Симић, мастер политикологије 

  

 

 

 



          На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на __. сједници одржаној ____.2016. године, донијела  

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Комисије за награде и признања 

 

 

1. У Комисију за награде и признања Скупштине општине Прњавор изабрани су: 

- _______________________, 

- _______________________, 

- ______________________, 

- _______________________, 

- _________________________. 

 

2. 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  39. став 2. тачка 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 96. прописано је да Комисија за награде и 

признања има пет чланова који се бирају из реда одборника у Скупштини. 

        У складу са чланом 96. Пословника Скупштине општине, а на основу  обављених 

консултација са политичким странкама које имају одборнике у Скупштини, утврђен је  

састав Комисије. 

          Имајући у виду наведено, ријешено је као у диспозитиву рјешења. 

 

 

Број: 01-111-___/16  

Датум: __.12.2016. године                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Прњавор,                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    _____________________________ 

                                                                           Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

 



 

          На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на __. сједници одржаној ____.2016. године, донијела  

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Комисије за вјерска питања 

 

 

1. У Комисију за вјерска питања Скупштине општине Прњавор изабрани су: 

- _________________________; 

- _________________________, 

- __________________________, 

- __________________________, 

- ___________________________. 

 

2. 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  39. став 2. тачка 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 98. прописано је да Комисија за вјерска 

питања има пет чланова од којих су два одборници у Скупштини, а три су 

представници вјерских заједница. 

        У складу са чланом 98. Пословника Скупштине општине, а на основу  обављених 

консултација са политичким странкама које имају одборнике у Скупштини, утврђен је  

састав Комисије. 

          Имајући у виду наведено, ријешено је као у диспозитиву рјешења. 

 

 

Број: 01-111-___/16  

Датум: __.12.2016. године                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Прњавор,                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    _____________________________ 

                                                                           Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 



 

 

         На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 37. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 

38. Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 16/14), Скупштина општине Прњавор је на __. сједници одржаној ____.2016. 

године, донијела  

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Комисије за питања младих 

 

 

1. У Комисију за питања младих Скупштине општине Прњавор изабрани су: 

- ________________________, 

- ___________________________, 

- ____________________________, 

- ____________________________, 

- ___________________________. 

 

2. 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  39. став 2. тачка 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 100. прописано је да Комисија за питања 

младих има пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини, а два из реда 

омладинских организација и студената. 

        У складу са чланом 100. Пословника Скупштине општине, а на основу  обављених 

консултација са политичким странкама које имају одборнике у Скупштини, утврђен је  

састав Комисије. 

          Имајући у виду наведено, ријешено је као у диспозитиву рјешења. 

 

 

 

Број: 01-111-___/16  

Датум: __.12.2016. године                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Прњавор,                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    _____________________________ 

                                                                           Жељко Симић, мастер политикологије 



 

 

          На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на __. сједници одржаној ____.2016. године, донијела  

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Одбора за људска права, представке и притужбе 

 

 

1. У Одбор за људска права, представке и притужбе Скупштине општине Прњавор 

изабрани су: 

- ______________________, 

- _______________________, 

- ________________________, 

- ________________________, 

- _________________________. 

 

2. 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  39. став 2. тачка 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 102. прописано је да Одбор за људска права, 

представке и притужбе има пет чланова који се бирају из реда одборника у Скупштини. 

        У складу са чланом 102. Пословника Скупштине општине, а на основу  обављених 

консултација са политичким странкама које имају одборнике у Скупштини, утврђен је  

састав Одбора. 

          Имајући у виду наведено, ријешено је као у диспозитиву рјешења. 

 

 

Број: 01-111-___/16  

Датум: __.12.2016. године                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Прњавор,                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    _____________________________ 

                                                                           Жељко Симић, мастер политикологије 

 



 

 

          На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на __. сједници одржаној ____.2016. године, донијела  

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Одбора за регионалну и међународну сарадњу 

 

 

1. У Одбор за регионалну и међународну сарадњу Скупштине општине Прњавор 

изабрани су: 

- _________________________, 

- __________________________, 

- __________________________, 

- _________________________, 

- _________________________. 

 

2. 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  39. став 2. тачка 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 104. прописано је да Одбор за регионалну и 

међународну сарадњу има пет чланова од којих су три из реда одборника у Скупштини, 

један из Административне службе општине и један из реда грађана. 

        У складу са чланом 104. Пословника Скупштине општине, а на основу  обављених 

консултација са политичким странкама које имају одборнике у Скупштини, утврђен је  

састав Одбора. 

          Имајући у виду наведено, ријешено је као у диспозитиву рјешења. 

 

 

 

Број: 01-111-___/16  

Датум: __.12.2016. године                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Прњавор,                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    _____________________________ 

                                                                           Жељко Симић, мастер политикологије 



 На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на __. сједници одржаној ____.2016. године, донијела  

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Одбора једнаких могућности 

 

 

1. У Одбор једнаких могућности Скупштине општине Прњавор изабрани су: 

- _________________________, 

- _________________________, 

- _________________________, 

- _________________________, 

- _________________________. 

 

2. 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  39. став 2. тачка 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 106. прописано је да Одбор једнаких 

могућности има пет чланова од којих су два из реда одборника у Скупштини, два из 

реда грађана и стручних радника и један из Административне службе. 

        У складу са чланом 106. Пословника Скупштине општине, а на основу  обављених 

консултација са политичким странкама које имају одборнике у Скупштини, утврђен је  

састав Одбора. 

Имајући у виду наведено, ријешено је као у диспозитиву рјешења. 

 

 

Број: 01-111-___/16  

Датум: __.12.2016. године                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Прњавор,                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    _____________________________ 

                                                                           Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

 



На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на __. сједници одржаној ____.2016. године, донијела  

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Одбора за примјену Кодекса етичког понашања  

изабраних представника 

 

 

1. У Одбор за примјену Кодекса етичког понашања изабраних представника 

Скупштине општине Прњавор изабрани су: 

- ______________________, 

- ______________________, 

- _______________________, 

- ________________________, 

- ________________________. 

 

2. 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  39. став 2. тачка 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 108. прописано је да Одбор за примјену 

Кодекса етичког понашања изабраних представника има пет чланова који су два из 

реда одборника у Скупштини, један из Административне службе општине и два из реда 

грађана, које предлажу невладине организације. 

        У складу са чланом 108. Пословника Скупштине општине, а на основу  обављених 

консултација са политичким странкама које имају одборнике у Скупштини, утврђен је  

састав Одбора. 

          Имајући у виду наведено, ријешено је као у диспозитиву рјешења. 

 

 

Број: 01-111-___/16  

Датум: __.12.2016. године                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Прњавор,                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    _____________________________ 

                                                                           Жељко Симић, мастер политикологије 

 



На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на __. сједници одржаној ____.2016. године, донијела  

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Одбора за борачко-инвалидску заштиту 

 

 

1. У Одбор за борачко-инвалидску заштиту Скупштине општине Прњавор 

изабрани су: 

- _______________________, 

- _______________________, 

- _________________________, 

- _________________________, 

- _________________________. 

 

2. 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  39. став 2. тачка 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 110. прописано је да Одбор за борачко-

инвалидску заштиту има пет чланова који су три из реда одборника у Скупштини, а два 

из реда бораца, породица погинулих бораца, инвалида и цивилних жртава рата. 

        У складу са чланом 110. Пословника Скупштине општине, а на основу  обављених 

консултација са политичким странкама које имају одборнике у Скупштини, утврђен је  

састав Одбора. 

          Имајући у виду наведено, ријешено је као у диспозитиву рјешења. 

 

 

Број: 01-111-___/16  

Датум: __.12.2016. године                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Прњавор,                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    _____________________________ 

                                                                           Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

 



На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на __. сједници одржаној ____.2016. године, донијела  

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Савјета за спорт 

 

 

1. У Савјет за спорт Скупштине општине Прњавор изабрани су: 

- _______________________, 

- ______________________, 

- _______________________, 

- ______________________, 

- _______________________. 

 

2. 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  39. став 2. тачка 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 112. прописано је да Савјет за спорт има пет 

чланова који се бирају из реда одборника у Скупштини и спортских радника. 

        У складу са чланом 112. Пословника Скупштине општине, а на основу  обављених 

консултација са политичким странкама које имају одборнике у Скупштини, утврђен је  

састав Савјета. 

          Имајући у виду наведено, ријешено је као у диспозитиву рјешења. 

 

 

Број: 01-111-___/16  

Датум: __.12.2016. године                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Прњавор,                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    _____________________________ 

                                                                           Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

 

 

 



На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 14/14) и члана 38. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

Скупштина општине Прњавор је на __. сједници одржаној ____.2016. године, донијела  

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Савјета за културу 

 

 

1. У Савјет за културу Скупштине општине Прњавор изабрани су: 

- _______________________, 

- ______________________, 

- ________________________, 

- _______________________, 

- ________________________. 

 

2. 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  39. став 2. тачка 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 118. прописано је да Савјет за културу има пет 

чланова који се бирају из реда одборника у Скупштини и радника из области културе. 

        У складу са чланом 118. Пословника Скупштине општине, а на основу  обављених 

консултација са политичким странкама које имају одборнике у Скупштини, утврђен је  

састав Савјета. 

          Имајући у виду наведено, ријешено је као у диспозитиву рјешења. 

 

 

Број: 01-111-___/16  

Датум: __.12.2016. године                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Прњавор,                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                    _____________________________ 

                                                                           Жељко Симић, мастер политикологије 

 

  

 

 


