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Прњавор, мај 2018. године 

 



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

Републике Српске“ број 97/16), члана 12. Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17) и чланова 161. и 201. став 

(1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној дана_______ 2018. године, донијела је  

                             

 

О Д Л У К У 
о допуни Одлуке о организовању Јавне установе  

Центар за културу Прњавор 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 12/16 и 24/17) у члану 3. ставу (1) послије 

тачке 13) додају се нове тачке које гласе: 

 

„14) 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама претежно 

прехрамбеним производима, пићима и дуванским производима, 

15) 47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама, 

16) 47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама, 

17) 47.22 Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим 

продавницама, 

18) 47.23 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим 

продавницама, 

19) 47.24 Трговина на мало хљебом, колачима, производима од брашна и 

производима од шећера у специјализованим продавницама, 

20) 47.25 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама, 

21) 47.26 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим 

продавницама, 

22) 47.29 Остала трговина на мало прехрамбеним производима у 

специјализованим продавницама, 

23) 47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама, 

24) 47.52 Трговина на мало робом од метала, бојама и стаклом у 

специјализованим продавницама, 

25) 47.53 Трговина на мало теписима и простирачима за под, зидним и подним 

облогама у специјализованим продавницама, 

26) 47.59 Трговина на мало намјештајем, опремом за расвјету и осталим 

производима за домаћинство, у специјализованим продавницама, 

27) 47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама, 

28) 47.62 Трговина на мало новинама, папиром и писаћим прибором у 

специјализованим продавницама, 

29) 47.71 Трговина на мало одјећом у специјализованим продавницама, 

30) 47.72 Трговина на мало обућом и робом од коже у специјализованим 

продавницама, 

31) 47.75 Трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима у 

специјализованим продавницама, 

32) 47.76 Трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем, ђубривом, кућним 

љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама, 

33) 47.77 Трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим 

продавницама, 



34) 47.78 Остала трговина на мало новом робом у специјализованим 

продавницама.“ 

 

Члан 2. 

У члану 3. послије става (1) додаје се став (2) који гласи: 

„(2) Јавна установа Центар за културу Прњавор вршиће послове 

спољнотрговинског промета у оквиру и за потребе регистрованих дјелатности.“ 

  

Досадашњи став (2) постаје став (3). 

 

Члан 3. 

 Јавна установа Центар за културу Прњавор дужна је да усклади Статут установе 

са одредбама ове одлуке, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 4. 

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

гласнику општине Прњавор“. 

 

 

 

Број: 01- _______/18                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: ______2018. године                                                  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

Прњавор                                                                     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. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и члану 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

Обзиром да се планира отварање „Наше продавнице“ у оквиру Јавне установе 

Центар за културу Прњавор, потребно је измијенити односно допунити ову одлуку у 

дијелу који се односи на дјелатност установе, како би ова установа могла обављати 

дјелатност трговине. 

        У оквиру пројекта „Наша продавница“ планирана је презентација, пласирање и 

трговина производима искључиво са подручја општине Прњавор. 

        Имајући у виду наведено, предлажемо доношење ове одлуке. 

 


