
 

 

 
 
                     П Р И Ј Е Д Л О Г 
                                                                               (Члан 201. став 1. Пословника о раду                        
                                                                                         Скупштине општине Прњавор 
                                                                               („Службени гласник општине Прњавор“,  
                                                                                         број: 21/17, 23/17 и 32/17) 
 
 
 

 

 
О Д Л У К А 

о оснивању Јавне установе Центар за културу Прњавор - Пословна јединица број 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
                                                                                   ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за јавне набавке, 

правна питања и прописе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Прњавор, јуни 2020. године 

 



На основу члана 39. став (2) тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), чл. 11.  и 12. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 37. 

став (2) тачка 2. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број: 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 201. 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 _____ 2020. године, донијела је  

О Д Л У К У 

о оснивању Јавне установе Центар за културу Прњавор 

- Пословна јединица број 2 

 

Члан 1. 

 

Скупштина општине Прњавор као оснивач Јавне установе Центар за културу 

Прњавор, овом одлуком оснива пословну јединицу, као организациони дио Јавне 

установе Центар за културу Прњавор (у даљем тексту: Пословна јединица). 

 

Члан 2. 

 

(1) Пуни назив пословне јединице гласи:  

1) Јавна установа Центар за културу Прњавор - Пословна јединица број 2. 

2) Скраћенa ознака фирме пословне јединице гласи: ЈУ Центар за културу 

Прњавор - ПЈ број 2. 

 

(2) Сједиште пословне јединице: ул. Карађорђева број: 2, Прњавор. 

 

(3) Дјелатност пословне јединице: 

1) 56.30 Дјелатности припреме и послуживања пића. 

 

Члан 3. 

 

Лице овлаштено за заступање пословне јединице из члана 1. ове одлуке је Дуња 

Пиљагић,  без ограничења овлашћења. 

 

        Члан 4. 

 

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

гласнику општине Прњавор“. 

 

 

                                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Број: ______/20                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:_____.2020. године                                      Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

 

 

 



 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 39. став (2), тачка 2.  

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

36/19), члану 37. став (2), тачка 2.  Статута општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, бро:ј 15/17 и 12/18), чл. 11 и 12. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и чл. 161. и 201. 

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

општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 

Разлог за доношење ове одлуке је регистрација угоститељског објекта који послује у 

згради Општинске управе општине Прњавор. Поменути угоститељски објекат ће се 

регистровати као пословна јединица у оквиру Јавне установе Центар за културу 

Прњавор, а у складу са Законом о регистрацији пословних субјеката („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 67/13, 15/16 и 84/19).  

Сходно томе, потребно је да Скупштина општине Прњавор, као оснивач Јавне 

установе Центар за културу Прњавор, донесе одлуку којом се оснива наведена 

пословна јединица, те да се на основу те одлуке проведе даља процедура регистрације 

код надлежног Регистарског суда у Бања Луци. 

 

Обзиром да није у питању сложен или обиман општи акт, односно акт за који је 

законом или другим прописом предвиђена јавна расправа п р е д л а ж е м о да се исти 

разматра и усвоји у приједлогу без претходног разматрања у нацрту, а што је у складу 

са чланом 201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17). 

 

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

За реализацију предложене одлуке потребну су средства за регистрацију 

пословне јединице и планирана су у Буџету општине Прњавор за 2020. годину. 

 

 


