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 Прњавор, децембар

 

 

РЈЕШЕЊЕ  

именовању Комисије за примопредају дужности између директора

у Јавној установи Центар за културу Прњавор 

 
 
 
 

          ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за избор

          ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба

децембар 2019. године 

 

  

ПРИЈЕДЛОГ 

између директора  

 

Комисија за избор и именовање 

служба СО-е 



 

На основу чланова 39. и 48. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и члана 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) Скупштина општине 

Прњавор је на __. сједници одржаној ______________ 2019. године, донијела   

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају дужности између директора у Јавној установи 

Центар за културу Прњавор 

 

 
1) Именује се Комисија за примопредају дужности између директора у Јавној 

установи Центар за културу Прњавор, на период од четири године, са могућношћу 

поновног именовања, у сљедећем саставу: 

1. _____________________, службеник, предсједник, 

2. _____________________, службеник, замјеник предсједника, 

3. _____________________, службеник, члан,    

4. _____________________, службеник, замјеник члана, 

5. _____________________, испред јавне установе, члан, 

6. _____________________, испред јавне установе, замјеник члана. 

2) Задатак Комисије из тачке 1) овог рјешења је да у складу са чланом 46. 

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 

36/19) изврши примопредају дужности између директора у Јавној установи Центар за 

културу Прњавор. 

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 

 Чланом 46. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16 и 36/19) прописано је да се у случају престанка мандата 

функционера јединице локалне самоуправе, врши примопредаја дужности између 

функционера, а ставом 4. да се одредбе о примопредаји дужности сходно примјењују и 

у случајевима примопредаје дужности, службених аката и службеног печата између 

именованих, односно постављених лица у јавним предузећима, јавним установама и 

другим организацијама чији је оснивач јединица локалне самоуправе. 

 Чланом 48. истог закона прописано је да се примопредаја дужности врши у 

присуству Комисије за примопредају дужности, коју именује скупштина на период од 

четири године, са могућношћу поновног именовања, те да комисија има три члана, од 

којих је један члан предсједник комисије, а чланови комисије имају замјенике. Даље је 

прописано да када се примопредаја дужности врши између именованих лица у јавним 

установама, два члана комисије су из реда запослених у општинској управи, а један 

члан је из реда запослених у јавној установи.  

 С обзиром на изложено, ријешено је као у диспозитиву рјешења. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог рјешења може се поднијети тужба Окружном 

судуз у Бањалуци, у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења. 

 

Број: 01-111-____/19            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: ___________. 2019. године                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                Жељко Симић, мастер политикологије 


