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 Саставни дио овог Програма је План систе- 

матске превентивне дезинсекције и дератизације за 

подручје општине Прњавор за 2021. годину. 
 

IX 

Завршне одредбе 
 

Овај Програм ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Прњавор“. 
 

Број: 01-022-20/21                               Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
 

54  
 

На основу чл. 37. и 87. Статута општине Пр- 

њавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 

15/17 и 12/18) и чл. 158. и 159. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Ску- 

пштина општине Прњавор, на 2. сједници одржаној 

дана 3. фебруара 2021. године, донијела је 
 

ПРОГРАМ РАДА 

Скупштине општине Прњавор за 2021. годину 
 

I 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Програм рада Скупштине општине Прњавор 

за 2021. годину је основа за благовремено планирање 

сједница Скупштине општине и њених радних тије- 

ла, за припрему и организовање активности у Ску- 

пштини општине и у радним тијелима – на оства- 

ривању њихових права, дужности и одговорности, 

утврђених Законом, Статутом општине Прњавор, 

Пословником о раду Скупштине општине Прњавор и 

другим прописима.                                 

Организационе јединице Општинске управе 

општине Прњавор, јавна предузећа и установе одре- 

ђени овим програмом дужни су, у складу са Про- 

грамом, припремити и доставити Скупштини општи- 

не на разматрање одговарајуће материјале из своје 

надлежности и одговорни су за благовремену, ква- 

литетну и стручну припрему материјала као и за 

законитост достављених приједлога аката. 

Радна тијела Скупштине општине ће свако у 

оквиру своје надлежности утврђене Пословником о 

раду Скупштине општине Прњавор, прије разма- 

трања на сједници Скупштине општине, размотрити 

свако питање садржано у Програму рада и своје 

приједлоге и мишљења доставити Скупштини општи- 

не у форми извјештаја и закључака. 

Поред питања садржаних у овом програму, 

Скупштина општине у складу са својим надле- 

жностима и према указаној потреби на приједлог 

овлаштених предлагача разматраће и друга питања 

која предложе. 
  

II 

НОРМАТИВНИ И ТЕМАТСКИ ДИО 
 

Скупштина општине Прњавор ће на својим 

сједницама у 2021. години разматрати: 

I КВАРТАЛ (јануар-март) 

ОДЛУКЕ 

1. Одлука о висини накнаде за уређење гра- 

дског грађевинског земљишта  

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне     

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

2. Одлука о висинин вриједности непокретно- 

сти по зонама на подручју општине Прњавор 

        Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

        Предлагач: Начелник општине 

3. Одлука о утврђивању просјечне коначне гра- 

ђевинске цијене једног m2 корисног стамбе- 

ног и пословног простора у 2020. години за 

подручје општине Прњавор 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

4. Одлука о проширеним правима социјалне 

заштите у општини Прњавор за 2021.  годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Прња- 

вор 

Предлагач: Начелник општине 

5. Одлука о додјели награда и признања, у 

2021. години, поводом 24. марта - Дана 

општине Прњавор 

        Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Комисија за награде и признања 

6. Одлука о објављивању јавног огласа за име- 

новање једног члана Општинске изборне ко- 

мисије Прњавор 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

7. Одлука о субвенционисању трошкова кому- 

налних услуга прикупљања неопасног отпа- 

да из стамбених простора социјално угроже- 

ним корисницима на подручју општине Пр- 

њавор 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције и КП „Парк“ а.д. Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

8. Oдлука о начину и условима давања у закуп 

земљишта у својини општине Прњавор 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

9. Одлука о утврђивању Листе стручњака за 

именовање конкурсних комисија за спрово- 

ђење поступка за пријем службеника у 

Општинску управу општине Прњавор  

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач: Начелник општине 

10. Одлука о делегирању одборника Скупштине 

општине Прњавор, који ће у својству службе- 

ног лица присуствовати закључењу брака  

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач: Начелник општине 

11. Одлука о информисању у Скупштини општи- 

не Прњавор 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

1. Програм о начину коришћења новчаних  
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средстава прикупљених на основу прихода од 

посебних водних накнада у 2021. години 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

2. Програм коришћења средстава за унапре- 

ђење пољопривредне производње у 2021. го- 

дини 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

3. План утрошка новчаних средстава која по- 

тичу од прихода од посебних намјена за шуме 

за 2021. годину 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство  

Предлагач: Начелник општине 

4. План имплементације Стратегије развоја за 

2021. годину 

Обрађивач: Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

5. Програм за рјешавање питања из области 

борачко-инвалидске заштите у општини Пр- 

њавор за 2021. годину 

Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту 

Предлагач: Начелник општине 

6. Програм развоја спорта на подручју општине 

Прњавор за 2021. годину  

Обрађивач: Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

7. Програм рада ЈУ Центар за културу Прња- 

вор за 2021. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за културу Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

8. Програм рада ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор за 2021. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Прња- 

вор 

Предлагач: Начелник општине 

9. Програм рада ЈУ Народна библиотека Прња- 

вор за 2021. годину 

Обрађивач: ЈУ Народна библиотека Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

10. Програм рада ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 

2021. годину 

Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

11. Прорам рада ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор 

за 2021. годину 

Обрађивач: ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Извјештај о коришћењу средстава за унапре- 

ђење пољопривредне производње у 2020. 

години 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

2. Извјештај о коришћењу новчаних средстава 

прикупљених на основу прихода од посебних 

водних накнада у 2020. години 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо- 

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

3. Извјештај о утрошку новчасних средстава 

која потичу од прихода од посебних намјена 

за шуме за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за пољопривреду, водо-  

привреду и шумарство 

Предлагач: Начелник општине 

4. Извјештај о реализацији Програма мјера пре- 

вентивне здравствене заштите становни- 

штва на подручју општине Прњавор за 2020. 

годину 

Обрађивач: Инспекција за храну и здравствена 

инспекција 

Предлагач: Начелник општине 

5. Информација о вршењу инспекцијског надзо- 

ра за период 01.01-31.12.2020. године 

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове-

начелник Одјељења 

Предлагач: Начелник општине 

6. Извјештај о извршењу Програма развоја спо- 

рта на подручју општине Прњавор за 2020. 

годину 

Обрађивач: Одјељење за локални економски 

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

7. Извјештај о реализацији Плана капиталних 

улагања на подручју општине Прњавор за 

2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

8. Извјештај о реализацији Програма одржава- 

ња локалне путне мреже на подручју општи- 

не Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

9. Извјештај о реализацији Програма одржава- 

ња објеката заједничке комуналне потрошње 

за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

10. Извјештај Начелника општине о раду у орга- 

нима предузећа која обављају комуналне 

дјелатности за 2020. годину  

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције  

Предлагач: Начелник општине 

11. Извјештај о реализацији Програма за рјеша- 

вање питања из области борачко-инвалидске 

заштите у општини Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту 

Предлагач: Начелник општине 

12. Информација о стању криминалитета, ја- 

вног реда и мира и безбједности саобраћаја 
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на подручју општине Прњавор у 2020. години 

Обрађивач: Полицијска станица Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

13. Извјештај о раду ЈУ Гимназије Прњавор за 

2020. годину 

Обрађивач: ЈУ Гимназија Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

14. Извјештај о раду ЈУ Центар средњих школа 

„Иво Андрић“ Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар средњих школа „Иво 

Андрић“ Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

15. Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“  

Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

16. Извјештај о раду ЈУ Центар за културу Прња- 

вор за 2020. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за културу Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

17. Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: ЈУ Центар за социјални рад Прња- 

вор 

Предлагач: Начелник општине 

18. Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека 

Прњавор за 2020. годину 

Обрађивач: ЈУ Народна библиотека Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

19. Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

за 2020. годину 

Обрађивач: ЈЗУ Дом здравља Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

20. Извјештај о раду ЈП „Радио Прњавор“ Прња- 

вор за 2020. годину 

Обрађивач: ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

21. Извјештај о раду Скупштине општине, ста- 

лних радних тијела Скупштине и Стручне 

службе Скупштине општине, за 2020. годину 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

 

II КВАРТАЛ (април-јуни) 

ОДЛУКЕ 

1. Одлука о усвајању Локалног плана упра- 

вљања отпадом за општину Прњавор за пери- 

од од 2020-2025. године 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

2. Одлука о утврђивању критеријума за избор и 

именовање директора Јавне здравствене уста- 

нове Дом здравља Прњавор и расписивању 

Јавног конкурса 

Обрађивач: Кабинет Начелника општине 

Предлагач: Начелник општине 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Извјештај о извршењу буџета општине Прња- 

вор за 2020. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

2. Извјештај о раду Начелника општине и 

Општинске управе општине Прњавор за 

2020. годину 

Обрађивач: Општинска управа општине Прња- 

вор 

Предлагач: Начелник општине 

3. Извјештај о стању управног рјешавања у 

Општинској упарви Прњавор за период од 

01.01.2020. године до 31.12.2020. године 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач: Начелник општине 

4. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине 

Прњавор за период од 01.01.2020. године до 

31.12.2020. године 

Обрађивач: Одјељење за општу управу 

Предлагач: Начелник општине 

5. Информација о коришћењу јавних површи- 

на на подручју општине Прњавор у 2020. 

години 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

6. Информација о организовању и наплати ко- 

муналне накнаде у 2020. години 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

7. Извјештај о реализацији Плана утрошка сре- 

дстава за техничко опремање Територијалне 

ватрогасне јединице, изградњу објеката које 

користи Територијална ватрогасна јединица 

за своје активности и чување ватрогасне 

опреме за 2020. годину 

        Обрађивач: Територијална ватрогасна јединица  

        Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

8. Информација о пословању ЈП „ДЕП-ОТ“ 

д.о.о. Бањалука у 2020. години 

Обрађивач: ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална 

депонија Бањалука 

Предлагач: Начелник општине 

9. Информације о раду Правобранилаштва Ре- 

публике Српске – Сједиште замјеника Бања- 

лука за период 01.01.2020. до 31.12.2020. година 

Обрађивач: Правобранилаштва Републике Ср- 

пске – Сједиште замјеника Бањалука 

Предлагач: Начелник општине 

 

III КВАРТАЛ (јули-септембар) 

ОДЛУКЕ 

1. Одлука о измјени и допуни дијела Регула- 

ционог плана „У зони утицаја Магистралног 

пута М-16.1 дионица Клашнице – Дервента, 

територија општине Прњавор“ (измјена и 

допуна II) 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

2. Одлука о измјени и допуни дијела Регула- 

ционог плана „У зони утицаја Магистралног 

пута М-16.1 дионица Клашнице – Дервента, 

територија општине Прњавор“ (измјена и 

допуна IV) 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
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Предлагач: Начелник општине 

3. Одлукa о утврђивању критеријума за избор и 

именовање чланова Управног одбора ЈЗУ 

Дом здравља Прњавор и расписивање Јавног 

конкурса 

Обрађивач: Кабинет Начелника општине 

Предлагач: Начелник општине 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

1. Годишњи Програм рада ЈУ Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор за радну 2021/2022. 

годину 

Обрађивач: ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“  

Прњавор 

Предлагач: Начелник општине 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Извјештај о извршењу буџета општине Пр- 

њавор за период 01.01.-30.06.2021. године 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

2. Информација о вршењу инспекцијског надзо- 

ра за период од 01.01.-30.6.2021. године 

Обрађивач: Одјељење за инспекцијске послове 

– начелник Одјељења 

Предлагач: Начелник општине 

3. Информација о јавном превозу на подручју 

општине за регистрациони период 2020/2021. 

година 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

4. Извјештај о реализацији Стратегије развоја 

општине Прњавор за период 2012-2020. го- 

дина, у 2020. години 

Обрађивач: Одјељење за локални економски  

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

 

IV КВАРТАЛ (октобар-децембар) 

ОДЛУКЕ 

1. Нацрт Одлуке о усвајању буџета општине 

Прњавор за 2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

2. Нацрт Одлуке о извршењу буџета општине 

Прњавор за 2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

3. Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на 

непокретности на подручју општине Прња- 

вор за 2022. годину  

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

4. Приједлог Одлуке о усвајању буџета општи- 

не Прњавор за 2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

5. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општи- 

не Прњавор за 2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за финансије 

Предлагач: Начелник општине 

6. Одлука о покретању поступка израде Стра-  

тегије развоја општине Прњавор 

Обрађивач: Одјељење за локални економски  

развој и друштвене дјелатности 

Предлагач: Начелник општине 

7. Приједлог Одлуке о вриједности бода за пла- 

ћање комуналне накнаде за 2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено-комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

8. Одлука о усвајању измјене дијела Регула- 

ционог плана „Јелшинград“ (измјена VI) 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

9. Усвајање измјене дијела Урбанистичког пла- 

на „Прњавор“ (измјена I) 

Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 

Предлагач: Начелник општине 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ 

1. Програм мјера превентивне здравствене за- 

штите становништва на подручју општине 

Прњавор за 2022. годину 

Обрађивач: Инспекција за храну и здравствена 

инспекција 

Предлагач: Начелник општине 

2. План капиталних улагања општине Прња- 

вор за 2022. годину 

        Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне  

         послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

3. Програм одржавања локалне путне мреже на 

подручју општине Прњавор за 2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

4. Програм одржавања објеката заједничке ко- 

муналне потрошње за 2022. годину 

Обрађивач: Одјељење за стамбено – комуналне 

послове и инвестиције 

Предлагач: Начелник општине 

5. Нацрт Програма рада Скупштине општине 

Прњавор за 2022. годину 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине 

општине 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

6. Приједлог Програма рада Скупштине општи- 

не Прњавор за 2022. годину 

Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Информација о остваривању права бораца, 

војних инвалида и породица погинулих бо- 

раца и цивилних жртава рата у општини 

Прњавор  

Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску и 

цивилну заштиту 

Предлагач: Начелник општине 

2. Информација о стању цивилне заштите у си- 

стему заштите и спасавања општине Прња- 

вор 

Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску и  
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цивилну заштиту (Одсјек за цивилну заштиту)  

Предлагач: начелник општине 

 

III 

МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА 

СКУПШТИНЕ У 2021. ГОДИНИ 

 

Стручни обрађивачи и предлагачи матери- 

јала одређени овим програмом дужни су:  

1. да материјале припремају у форми пре- 

двиђеној за доношење аката према утврђеној мето- 

дологији,  

2. да се материјал за сједнице Скупштине 

општине припрема у складу са Пословником о раду 

Скупштине општине Прњавор, 

3. да у материјалима износе објективно ста- 

ње и чињенице са јасним и конкретним приједлозима 

мјера и закључака,  

4. да утврђене приједлоге аката благовре- 

мено достављају Стручној служби Скупштине 

општине у једном ћириличном примјерку потписане 

од стране обрађивача и обавезно у електронским 

облику, 

5. да уколико за поједине сједнице не до- 

ставе одговарајуће материјале Скупштини општине, 

предвиђене по Програму, дужни су доставити пи- 

смену информацију о разлозима због којих одређени 

материјал за сједницу не може бити благовремено 

достављен.   

 

IV 

Секретар Скупштине општине непосредно је 

одговоран за координацију активности на изради 

приједлога докумената, одређених овим Програмом, 

са кабинетом Начелника општине у складу са про- 

писима, те за благовремено достављање материјала 

одборницима у Скупштини и организацију и при- 

прему сједница радних тијела о предложеним ма- 

тријалима. 

 

V 

О извршењу овог прогрма стараће се ску- 

пштинско руководство. 

 

VI 

Програм рада Скупштине општине Прњавор 

за 2021. годину, објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

Број: 01-022-21/21                              Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
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На основу чл. 2.12, 2.14 и 2.15 Изборног 

закона БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 

7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 

65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 

18/13, 7/14 и 31/16), члана 7. Упутства о утврђивању 

квалификација, броја, именовању и разрјешењу и 

обуци чланова изборне комисије основне изборне 

јединице у Босни и Херцеговини („Службени гла- 

сник БиХ“, бр. 57/17, 60/17, 10/18, 29/18 и 36/19), 

члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 

161. и 167. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

бр. 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина општине Прња- 

вор,  на 2. сједници одржаној 3. фебруара 2021. годи- 

не, доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење поступка 

по Јавном огласу за именовање једног члана 

Општинске изборне комисије Прњавор 

 

1) У Комисију за спровођење поступка по Ја- 

вном огласу за именовање једног члана Општинске 

изборне комисије Прњавор (у даљем тексту: Конку- 

рсна комисија) именују се: 

1. Бесима Мујанић, (службеник) 

предсједник, 

2. Ивана Живанић, (службеник) члан, 

3. Бранка Анчић, (службеник) члан, 

4. Вујадин Малиновић, члан, 

5. Дарио Влајић, члан. 

2) Задатак Конкурсне комисије је да у скла- 

ду са Изборним законом БиХ („Службени гласник 

БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 

25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 

37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), члана 7. Упутства о 

утврђивању квалификација, броја, именовању и ра- 

зрјешењу и обуци чланова изборне комисије основне 

изборне јединице у Босни и Херцеговини („Слу- 

жбени гласник БиХ“, бр. 57/17, 60/17, 10/18, 29/18 и 

36/19), спроведе поступак по Јавном огласу, што 

укључује контролу испуњавања услова, обављање 

интервјуа са кандидатима који испуњавају услове 

тражене Јавним огласом и сачињавање ранг-листе 

кандидата према успјеху постигнутом на интервјуу. 

Конкурсна комисија ће писани извјештај са свим 

релевантним подацима о кандидатима који су 

поднијели пријаву на Јавни оглас и ранг-листом 

кандидата са редослиједом кандидата према успјеху 

(укупном броју бодова), постигнутом на интервјуу, 

доставити Скупштини општине Прњавор на даље 

поступање и одлучивање. 

3) Ово рјешење ступа на снагу даном доно- 

шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општи- 

не Прњавор“. 

 

Број: 01-111-1/21                                 Предсједник 

Датум: 3. фебруар 2021. год.      Скупштине општине         

Прњавор,                                        Жељко Симић, с.р.                                                          
 

56 
  

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 

51. Закона о локалној самоуправи („Службени гла- 

сник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 

37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 

12/18), Скупштина општине Прњавор је на 2. сје- 

дници одржаној 3. фебруара 2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о избору чланова Статутарно-правне комисије 


