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 На основу члана 39. став 2. тачка 37. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 53. став 2. и члана 79. став 2. 

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“, бр. 15/17 и 12/18), и чл. 161. и 201. 

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

Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на __. сједници 

одржаној дана __. марта 2021. године, донијела је 
 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању Листе стручњака за именовање конкурсних комисија за спровођење 

поступка за пријем службеника у Општинску управу општине Прњавор 
 
 

Члан 1. 

Утврђује се Листа стручњака за именовање конкурсних комисија за спровођење 

поступка за пријем службеника у Општинску управу општине Прњавор (у даљем 

тексту: Листа стручњака) коју чине:  

1. мр Далибор Томаш, 

2. Предраг Јанковић, дипл. инж. грађевинарства, 

3. Драгана Главан, дипл. психолог, 

4. Бојана Ивановић, дипл. социјални радник, 

5. Вујадин Малиновић, дипл. економиста, 

6. Владо Вујановић, дипл. економиста, 

7. Љубиша Сибинчић, професор српског језика, 

8. Зоран Милинчић, дипл. просторни планер, 

9. Радојица Ђукић, дипл. правник, 

10. Новка Бијелони Петровић, дипл. правник, 

11. Игор Сувајац, дипл. инж. саобраћаја, 

12. Милан Новаковић, дипл. инж. архитектуре, 

13. Дарио Влајић, проф. разредне наставе, 

14. Александар Радуловић, дипл. инж. шумарства, 

15. Огњен Јевђенић, дипл. инж. шумарства, 

16. Јасмина Хамзић, проф. њемачког језика, 

17. Драган Малић, дипл. економиста, 

18. Маја Пезер, проф. разредне наставе, 

19. Боро Трамошљанин, дипл. правник, 

20. Славица Станић, дипл. инж. шумарства, 

21. Санда Кривдић, проф. историје и латинског језика, 

22. Владимир Косић, дипл. правник, 

23. Бошко Бијелнонић, дипл. психолог, 

24. Милан Суботић, дипл. економиста, 

25. Јелена Шарчевић, дипл. педагог,  

26. Вера Јелић, мр педагогије, 

27. Василије Кнежевић, дипл. машински инжењер, 

28. др Петра Љиља Кадрибашић, доктор опште медицине, 

29. Веса Вуковић, мр економије, 

30. Љубо Мијић, дипл. инж. пољопривреде, 

31. Славен Сибинчић, дипл. инж. пољопривреде, 

32. Душан Љубојевић, дипл. инж. машинства, 

33. Сњежана Јотановић, дипл. правник. 

                                              

 



 

Члан 2. 

Приликом спровођења поступка за пријем службеника у Општинску управу 

надлежни органи ће именовати конкурсне комисије у које ће се, поред осталих, 

именовати и законом прописан број чланова са Листе стручњака из члана 1. ове одлуке.  
 

Члан 3. 

Листа стручњака из члана 1. ове одлуке утврђује се на вријеме трајања мандата 

Скупштине општине. 
 

Члан 4. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању Листе 

стручњака за именовање конкурсних комисија за спровођење поступка за пријем 

службеника у Општинску управу општине Прњаво („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 6/17). 
 

                                                         Члан 5. 

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

гласнику општине Прњавор“.  

 

 

Број: 01-022-__/21                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: _____.2021. године                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                     Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 ПРАВНИ ОСНОВ 

 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 39. став 2. тачка 37. 

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

36/19) и члану  37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

бр. 15/17 и 12/18), којима је прописано да скупштина има надлежност да врши и друге 

послове утврђене законом и статутом и чланаом 161. и 201. став 1. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 

и 32/17). 

 Чланом 53. став 2. и чланом 79. став 2. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), прописано је да се у конкурсну комисију за избор и 

именовање секретара скупштине општине, поред осталих именује и један члан са листе 

стручњака коју утврђује скупштина, односно, да начелник општине приликом пријема 

службеника именује конкурсну комисију која има пет чланова, у коју се поред осталих 

именују и два члана са листе стручњака коју утврђује скупштина.   

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ 

 Разлог за доношење ове одлуке је потреба утврђивања листе стручњака, коју би 

Скупштина општине, односно Начелник општине користио приликом именовања 

конкурсних комисија за спровођење поступка за пријем службеника у Општинску 

управу општине Прњавор.   

 Обзиром да је мандат Листи стручњака истекао истеком мандата Скупштине 

општине Прњавор, мандатног сазива 2016-2020. година, предлаже се доношење ове 

одлуке. 

 За спровођење ове одлуке обезбиједиће се финансијеска средства у буџету 

општине Прњавор. 

  

 

 

ОБРАЂИВАЧ:                                                                                ПРЕДЛАГАЧ: 

Стручна служба СО-е                                                                Начелник општине 


