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РЈЕШЕЊЕ 

именовању Комисије за обраду захтјева за додјелу стипендија

 

 

 

 

 

  Предлагач: Начелник oпштине

                                                                           Обрађивач: Одјељење 

развој и друштвене

Прњавор, октобар 2018. године 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

додјелу стипендија 

Начелник oпштине   

Одјељење за локални 

друштвене дјелатности 



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

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

гласник општине Прњавор“, број: 15/17 и 12/18), члана 7. Одлуке о стипендирању 

ученика и студената („Службени гласник општине Прњавор“, број: 04/13, 03/14 и 28/16) 

и члана 161. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 21/17), Скупштина  општине Прњавор на сједници одржаној 

дана _____________ 2018. године, донијела је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o именовању Комисије за обраду захтјева  

за додјелу стипендија 

 

I 

Именује се Комисија за обраду захтјева за додјелу стипендија (у даљемтексту: 

Комисија) у саставу: 

 

            1) Дијана Милијаш-Трипуновић, предсједник Комисије, 

            2) Александра Далшашо-Лепир, члан, 

            3) Тијана Кљунић, члан, 

 4) Сања Тривалић, члан и  

 5) Дражен Микић, члан. 

 

II 

Задатак Комисије утврђен је чланом 7. Одлуке о стипендирању ученика и студената  

(„Службени гласник општине Прњавор“ број: 04/13, 03/14, 28/16). 

 

III 

Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи Рјешење о именовању Комисије за 

обраду захтјева за додјелу стипендија („Службени гласник општине Прњавор“, број 

03/17).  

 

IV 

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 

Чланом 7. Одлуке о стипендирању ученика и студената прописано је да захтјеве 

за додјелу стипендија разматра Комисија за обраду захтјева за додјелу стипендија, те да 

Комисија броји пет чланова од којих три члана предлаже Начелник општине из реда 

службеника Општинске управе општине Прњавор, а два члана предлаже Скупштина 

општине из реда одборника.  



Обзиром да је службеница Ана Војводић која је у претходном периоду обављала 

дужности предсједника Комисије тренутно привремено одусутна због кориштења 

породиљског одуства, било је неопходно именовати нову Комисију.  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се уложити 

жалба али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањој Луци у року 

од 30 дана од дана достављања рјешења. 

 

 

Број:  

Датум:  

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

______________________________________ 

       Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

 


