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 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 

 

 

ОДЛУКУ 

o оснивању анкетног одбора 

Скупштина општине Прњавор оснива Анкетни одбор у саставу: 

1.____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

4. ____________________________________ 

5. ____________________________________ 

 

        Задатак Анкетног одбора је да тражи од државних органа и одговарајућих 

организација исправе, податке и обавјештења, као и да узимају потребне изјаве од појединаца 

у складу са чланом 93. Пословника о раду Скупштине општине, ради утврђивања околности 

које су произвеле штету буџету општине Прњавор, на основу одлуке Уставног суда. 

Анкетни одбор се именује на период од 6 мјесеци, а послије обављања задатака 

анкетни одбор подноси Скупштини Извјештај. 

 

 

 
Број: 01-111-              /21                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:                    2021. године                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                                                                      Мирко Буквић, дипломирани економиста 

  

 

 

 



     Образложење 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 52. став 1. и 2. Статута 

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

прописано да Скупштина општине може за извршење својих задатака може оснивати сталне и 

повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела Скупштине општине, те да се број 

чланова и начин рада повремених радних тијела утврђује одлуком Скупштине општине. 

 Чланом 93. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 21/17, 23/17 и 32/17) прописано је да се анкетни одбори 

оснивају из реда одборника као повремена тијелаза извршавање посебних задатака одређених 

актом о њиховом оснивању. 

 РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДКУКЕ 

Разлог за доношење ове одлуке је доношење Пресуде Врховног суда Републике Српске 

којом је буџет општине Прњавор оштећен за милионски  износ раскидом штетног уговора 

приликом изградње водовода Повелић. 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

За провођење одлуке нису потребна финансијска средства. 

 

 

 

 


