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Прњавор,  април  2019. године 

 

 



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

Републике Српске“ број 97/16), члана 9. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 

члана 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број:  

15/17 и 12/18) и чланова 161. и 167. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина 

општине Прњавор, на __. сједници одржаној __. _______ 2019. године, доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и 

именовање органа у јавним установама и предузећима чији је оснивач  

општина Прњавор 

 

1. Именује се Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и 

именовање органа у јавним установама и предузећима чији је оснивач општина 

Прњавор (у даљем тексту: Комисија за избор) у сљедећем саставу: 

1) Свјетлана Кузмановић, службеник, предсједник, 

2) Дијана Милијаш Трипунопвић, службеник, члан, 

3) Паулина Јеврић, службеник, члан, 

4) Дарио Влајић, са листе стручњака, члан, 

5) Вујадин Малиновић, са листе стручњака, члан. 

2. Задатак Комисије за избор је да у складу са законом проведе поступак по 

Јавном конкурсу за избор и именовање органа у јавним установама и предузећима чији 

је оснивач општина Прњавор, што укључује контролу испуњавања услова, обављање 

интервјуa са кандидатима и утврђивање ранг-листе кандидата. Комисија за избор ће 

извјештај о проведеном поступку са утврђеном ранг-листом кандидата за избор по 

Јавном конкурсу за избор и именовање органа у јавним установама и предузећима чији 

је оснивач општина Прњавор доставити начелнику општине (за чланове управних 

одбора јавних установа) и Комисији за избор и именовање Скупштине општине (за 

директоре јавних установа и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио 

Прњавор“ Прњавор) на даље поступање. 

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  

 У складу са чланом 9. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 

чланом 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 

97/16), чланом 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број: 15/17 и 12/18) и чланом 167. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17) 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: 01-111-__/19                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: __. ______ 2019. године                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                             Жељко Симић, мастер политикологије 


