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Прњавор, децембар 2016. године 



На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 39. став 2. 

тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16), члана 50. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 35. 

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

Скупштина општине  на  сједници одржаној _______.2016. године, донијела је  

 

 

ОДЛУКУ  
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА  

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
 

 

Члан 1. 

         Скупштина општине Прњавор расписује Јавни конкурс за избор и именовање 

секретара Скупштине општине Прњавор на вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Прњавор. 

          

Члан 2. 

         (1) Општи и посебни услови и критеријуми за избор и именовање секретара 

Скупштине општине Прњавор, прописани су Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске, Статутом општине Прњавор и 

Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Прњавор. 

(2) Општи услови:  

- да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, 

- да је старији од 18 година, 

- да има општу здравствену способност, 

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест 

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова  у 

административној служби јединице локалне самоуправе, 

- да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу у Босни и 

Херцеговини (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске 

мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године 

прије дана објављивања упражњене позиције, 

- да се на њих не односи члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине. 

(3) Посебни услови: 

- да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или 

први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ЕЦТС 

бодова или еквивалент, 

- да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, 

односно звања и 

- да има положен стручни испит за рад у општинској управи. 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс из члана 1. ове одлуке објавиће се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневном листу „ Вечерње новост“. Рок за подношење пријава је 

15 дана од дана објављивања Конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“. 

 



Члан 4. 

(1) Скупштина општине Прњавор ће именовати Комисију за спровођење 

поступка по јавном конкурсу за избор и именовање секретара Скупштине општине која 

ће у складу са законом провести поступак по јавном конкурсу и приједлог ранг-листе    

доставити Комисији за избор и именовање Скупштине општине. 

 (2) Комисија за избор се састоји од пет чланова од којих су два члана одборници 

у Скупштини, два члана службеници општинске управе који имају одговарајућу 

стручну спрему и звање и радно искуство, а један члан са листе стручњака коју 

утврђује Скупштина. 

(3) У Комисију за избор именују се лица која имају најмање исти или већи 

степен стручне спреме од спреме која се тражи за упражњену позицију за коју се 

проводи поступак и лица која су упозната са одредбама Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске. 

           

Члан 5. 

          Стручне и административно техничке послове за потребе Комисије за избор 

обављаће Стручна служба Скупштине општине. 

 

Члан 6. 

         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

 

Број: 01-022-___/16                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: _____.2016. године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,               ____________________________ 

                                                                                     Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 
 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕНЈЕ ОДЛУКЕ 

 

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 6. до 8. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/03), члану 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 50. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 35. Статута општине 

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

Одредбама члана 50. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе прописано је да Скупштина општине именује секретара 

скупштине, а чланом 51. истог закона прописани су посебни услови за избор секретара. 

 Законом о монистарским владиним и другим именовањима прописано је да 

орган који врши коначно именовање треба да обезбиједи да се сва именовања изврше у 

складу са одредбама тог Закона, а што између осталог подразумијева и оглашавање 

упражњене позиције у „Службеном гласнику Републике Српске“ и у једном дневном 

листу. 

 Чланом 53. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе прописан је рок од 15 дана за подношење пријава на јавни конкурс.  

Чланом 53. истог Закона предвиђено је да поступак за пријем службеника 

подразумијева именовање Комисије, улазни интервју са кандидатом и контролу 

испуњавања општинх и посебних услова. Истим чланом предвиђено је да се поступак 

именовања секретара скупштине мора окончати у року од 30 дана од дана достављања 

приједлога Комисије предсједнику Скупштине. 

 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕНЈЕ ОДЛУКЕ 

 

 Рјешењем Скупштине општине Прњавор, број 01-111-20/16 од 30.11.2016. 

године, разријешен је дужности раније изабрани секретар Скупштине општине 

Прњавор, због истека мандата на који је именован, а Рјешењем Скупштине општине 

Прњавор, број 01-111-21/16 од 30.11.2016. године, именован је вршилац дужности 

секретара који ће ту дужност обављати до окончања поступка именовања, а најдуже 90 

дана од именовања. 

 Стим у вези доношењем предложене Одлуке стварају се правне претпоставке за 

избор и именовање секретара Скупштине општине Прњавор, на мандатни период 

Скупштине. 

 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕНЈЕ ОДЛУКЕ 

 

Финансијска средства за провођење ове Одлуке обезбиједиће се у буџету 

општине. 


