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Прњавор, фебруар 2017

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

именовању члана Одбора за жалбе општине Прњавор

 

                                 ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за избор и им

           ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине

2017. године 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

Прњавор  

и именовање 

купштине општине 



На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, броj 97/16), члана 155. став 1.  Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, броj 97/16), члана 48. Статута општине Прњавор (Службени 

гласник општине Прњавор, број 14/14) и члана 197. Пословника Скупштине општине 

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

Прњавор на 5. сједници одржаној ___.02.2017. године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Одбора за жалбе општине Прњавор 

 
1. За члана Одбора за жалбе општине Прњавор именују се __________________, 

на период трајања мандата Одбора, односно до 24.02.2018. године, са могућношћу 

поновног избора. 

2. Члан Одбора нема статус службеника и намјештеника у општинској управи. 

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 
 

Скупштина општине Прњавор је на 3. сједници одржаној 28.12.2016. године, 

донијела Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана Одбора за 

жалбе општине Прњавор, која је објављена у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“, број 31/16. 

У складу са Одлуком о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

члана Одбора за жалбе општине Прњавор, расписан је Јавни конкурс и објављен у 

дневном листу „Вечерње новости“ 12.01.2017. године и „Службеном гласнику 

Републике Српске“ број 5/17 од 19.01.2017. године.  

Рок за подношење пријава био је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у 

„Службеном гласнику Републике Српске“. 

 Поступак по Јавном конкурсу за избор једног члана Одбора за жалбе спровела је 

Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање једног 

члана Одбора за жалбе, коју је Рјешењем број: 01-111-50/16 од 28.12.2016. године, 

именовала Скупштина општине, („Службени гласник општине Прњавор“, број 31/16). 

На јавни конкурс пријаве су у року доставила два кандидата и то: Споменка 

Рађеновић из Приједора и Новка Бијелонић Петровић из Прњавора. 

 Након проведеног поступка дана 17.02.2017. гопдине, Комисија је утврдила 

приједлог за именовање члана Одбора, те извјештај о проведеном поступку са 

приједлогом доставила предсједнику Скупштине општине, ради даље процедуре 

именовања од стране Скупштине општине. 

Комисија за избор и именовање Скупштине општине Прњавор, на сједници 

одржаној __.02.201.7 године утврдила је приједлог кандидата и Скупштини општине 

Прњавор предложила именовање _______________________, за члана Одбора за жалбе 

општине Прњавор. 

На основу напријед наведеног Скупштина општине Прњавор донијела је 

рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: 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                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: ______.2017. године                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

       ____________________________ 

                                                                                     Жељко Симић, мастер политикологије 


