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О Д Л У К А 

стручњака за именовање конкурсних комисија

пријем службеника у Општинску управу општине

                                                                    ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за избор

                                                                     ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба

                                                                Прњавор, фебруар, 2017. 

 

комисија за спровођење 

општине Прњавор 

за избор и именовања 

служба СО-е Прњавор 



На основу члана 39. став 2. тачка 37. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 53. став 2. и члана 79. став 2. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 30. Статута општине 

Прњавор  („Службени гласник општине Прњавор“, број: 14/14), члана 191, те члана 

228. Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број: 16/14), Скупштина општине Прњавор, на 5. сједници одржаној _2017. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању Листе стручњака за именовање конкурсних комисија за спровођење 

поступка за пријем службеника у Општинску управу општине Прњавор 

 

Члан 1. 

 

Утврђује се Листа стручњака за именовање конкурсних комисија за спровођење 

поступка за пријем службеника у Општинску управу општине Прњавор (у даљем 

тексту: Листа стручњака) коју чине:  

 

1. ............................................................................, 

2. ............................................................................, 

3. ............................................................................, 

4. ............................................................................, 

5. ............................................................................, 

6. ............................................................................, 

7. ............................................................................, 

8. ............................................................................, 

9. ............................................................................, 

10. ............................................................................, 
11. ............................................................................, 
12. ............................................................................, 
13. ............................................................................, 
14. ............................................................................, 
15. ............................................................................, 
16. ............................................................................, 
17. ............................................................................, 
18. ............................................................................, 
19. ............................................................................, 
20. ............................................................................, 
21. ............................................................................, 
22. ............................................................................, 
23. ............................................................................, 
24. ............................................................................, 
25. ............................................................................, 

 

                                                         Члан 2. 

 

Приликом спровођења поступка за пријем службеника у Општинску управу 

надлежни органи ће именовати конкурсне комисије у које ће се, поред осталих, 

именовати и законом прописан број чланова са Листе стручњака из члана 1. ове одлуке.  

 

 



 

Члан 3. 

 

Листа стручњака из члана 1. ове одлуке утврђује се на вријеме трајања мандата 

Скупштине општине. 

 

Члан 4. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању листе 

стручњака у јединици локалне самоуправе, број 01-022-63//14 („Службени гласник 

општине Прњавор“ број: 7/14). 

 

                                                         Члан 5. 

 

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

гласнику општине Прњавор“.  

 

 

Број: 01-022-___/17 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: ________ 2017. године                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                              _____________________________                

                                                                                     Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е: 

 

 ПРАВНИ ОСНОВ 

 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 39. став 2. тачка 37. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 

члану  30 Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 

14/14), којима је прописано да скупштина има надлежност да врши и друге послове 

утврђене законом и статутом. 

 Чланом 53. став 2. и чланом 79. став 2. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), прописано је да се у конкурсну комисију за избор и 

именовање секретара скупштине општине, поред осталих именује и један члан са листе 

стручњака коју утврђује скупштина, односно, да начелник општине приликом пријема 

службеника именује конкурсну комисију која има пет чланова, у коју се поред осталих 

именују и два члана са листе стручњака коју утврђује скупштина.   

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ 

 Разлог за доношење ове одлуке је потреба утврђивања листе стручњака, коју би 

Скупштина општине, односно Начелник општине користио приликом именовања 

конкурсних комисија за спровођење поступка за пријем службеника у Општинску 

управу општине Прњавор.   

Комисија за избор и именовање Скупштине општине је  на  ........... сједници 

одржаној ..........2017. године, на бази договора свих парламентарних странака , 

разматрала достављене приједлоге и на основу истих, утврдила Приједлог одлуке о 

утврђивању Листе стручњака за именовање комисија за спровођење конкурса за пријем 

службеника у Општинску управу општине Прњавор и доставља је Скупштини општине 

Прњавор, на разматрање и одлучивање. 

 

 

 

ОБРАЂИВАЧ:                                                                                ПРЕДЛАГАЧ: 

Стручна служба СО-е                                                      Комиија за избор и именовања 


