
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ПРЊАВОР 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ПРИЈЕДЛОГ 

РЈЕШЕЊЕ  
о избору члана Одбора за људска права, представке и притужбе 

Предлагач: Комисија за избор и именовање 

 Обрађивач: Стручна служба СО 

 

Прњавор, јун 2021. године 
 
 
 



На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и  члана 37. став 2. тачка 23. Статута општине 

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

Прњавор је на својој ..........сједници одржаној дана......................2021. године, донијела 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу члана Одбора за људска права, представке и притужбе 

1. Разрјешава се дужности члана Одбора за људска права, представке и притужбе Драгана 

Њежић. 

  

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

 гласнику општине Прњавор“. 

Образложење 

 Чланом 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној самоуправи прописано је да 

Скупштина општине између осталих бира и разрјешава чланове сталних и повремених 

 радних тијела скупштине општине. 

Након престанка мандата одборнице у СО Прњавор Драгане Њежић престаје њено 

чланство у свим скупштинским радним тијелима. 

На приједлог Комисије за избор и именовање, горе именована се разрјешава дужности 

предсједника Комисије за привреду и финансије, а на основу члана 62.став 1, тачка 4. 

 У складу са чланом 78. Пословника Скупштине општине, а на основу обављених 

консултација са политичким странкама које имају одборнике у Скупштини, утврђен је 

састав Комисије. 

На основу горе наведеног, ријешено је као у диспозитиву рјешења. 

Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спотужбом 

код Окружног суда Бањалука у року од 30 дана од пријема рјешења. 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-111-___/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: ______.2021. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Прњавор, Мирко Буквић, дипломирани економиста 
 

  



На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) и  члана 37. став 2. тачка 23. Статута општине 

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

Прњавор је на својој ..........сједници одржаној дана......................2021. године, донијела 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о избору члана Одбора за људска права, представке и притужбе 

1. У Одбор за људска права, представке и притужбе Скупштине општине Прњавор 

изабран је: 
- ______________________. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

 гласнику општине Прњавор“. 

Образложење 

 Чланом 39. став 2. алинеја 21. Закона о локалној самоуправи прописано је да 

Скупштина општине између осталих бира и разрјешава чланове сталних и повремених 

 радних тијела скупштине општине. 

На упражњено мјесто члана Комисије за привреду и финансије, изабрано је горе 

наведно лице које је предложила Комисија за избор и именовање 

 У складу са чланом 78. Пословника Скупштине општине, а на основу обављених 

консултација са политичким странкама које имају одборнике у Скупштини, утврђен је 

састав Комисије. 
Имајући у виду наведено, ријешено је као у диспозитиву рјешења. 

Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спотужбом 

код Окружног суда Бањалука у року од 30 дана од пријема рјешења. 

 

 

 

 

Број: 01-111-___/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: ______.2021. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 Прњавор, Мирко Буквић, дипломирани економиста 
 

  

 


