
 

                                                                                                             

 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

 

 

 

 

 

Рјешење  

о разрјешењу в.д. чланова Одбора за жалбе општине Прњавор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

     ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за јавне набавке, правна  

                                                                                       питања и прописе 

          Одјељење за општу управу 

 

 

Прњавор, август 2018. године 

 



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

Републике Српске“ број 97/16), члана 155. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

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

гласник општине Прњавор“ број 15/17 и 12/18) и члана 161. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 21/17, 

23/17 и 32/17) Скупштина општине Прњавор је на __. сједници одржаној 

___________2018. године, донијела   

 

Рјешење  

о разрјешењу в.д. чланова Одбора за жалбе општине Прњавор 

 
 

1. Разрјешавају се дужности в.д. предсједник и чланови Одбора за жалбе  

општине Прњавор: 

1) Момир Малић, предсједник, 

2) Новка Бијелонић Петровић, члан,  

3) Јелена Шушак, члан, са даном 04.09.2018. године. 

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  

 

 Рјешењем Скупштине општине Прњавор број 01-111-18/18 од 14.06.2018. 

године („Службени гласник општине Прњавор“ број 11/18) именовани су в.д. 

чланова Одбора за жалбе општине Прњавор у саставу: Момир Малић, Новка 

Бијелонић Петровић и Јелена Шушак, до окончања поступка именовања Одбора за 

жалбе општине Прњавор, а најдуже за период до 90 дана, са даном 20.06.2018. 

године. 

Обзиром да је спроведен поступак по расписаном Јавном конкурсу за избор и 

именовање чланова Одбора за жалбе општине Прњавор, у складу са чланом 39. 

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

чланом 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) и чланом 

37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17 и 

12/18), ријешено је као у диспозитиву рјешења. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

 Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може покренути 

управни спор пред Окружним судом у Бањалуци, у року од 30 дана од дана 

достављања рјешења. 

 

 

Број: 01- _______/18                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: ______ 2018. године                                        СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 

Прњавор                                                                Жељко Симић, мастер политикологије 



 

 


