
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 50. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. став 2. тачка 23. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), Скупштина општине 
Прњавор је, на ...... сједници одржаној .......... 2021. године, донијела   
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
o  именовању секретара Скупштине општине Прњавор 

 
 
 1. Војиславка Гатарић именује се за  секретара Скупштине општине Прњавор,  
са даном .........2021. године до краја мандата сазива Скупштине општине Прњавор. 
 2. Именована, након именовања права по основу радног односа остварује у 
складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21),  на 
основу рјешења надлежног органа. 
 3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштина општине Прњавор је рјешењем број: 01-111-52/21 од 08.09.2021. 
године именовала Војиславку Гатарић за вршиоца дужности секретара Скупштине 
општине Прњавор, до окончања поступка именовања секретара Скупштине, а најдуже 
за период до 90 дана.  
           
 Обзиром да је проведен и окончан поступак јавне конкуренције на основу 
Одлуке о расписивању критерија за избор и именовање секретара Скупштине општине 
Прњавор број 01-022-126/21 од 08.09.2021. године („Службени гласник општине 
Прњавор“ број 32/21), предсједник Скупштине општине је расписао Јавни конкурс за 
избор и именовање секретара Скупштине општине Прњавор број 01-013-15/21 од 
24.09.2021. године који је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 88 
од 06.10.2021. године и дневном листу Вечерње новости од 12.10.2021. године. 
 
  Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу именована Рјешењем 
Скупштине општине Прњавор број 01-111-53/21 од 08.09.2021. године („Службени 
гласник општине Прњавор“ број 32/21) провела је поступак јавне конкуренције и 
утврдила да је по расписаном Јавном конкурсу пристигла једна благовремена и потпуна 
пријава и једна непотпуна пријава, те је на основу увида у пристиглу потпуну и 
благовремену пријаву, а након провјере испуњености услова из Јавног конкурса, 
Комисији за избор и именовање Скупштине општине Прњавор предложила да се за 
секретара Скупштине општине Прњавор именује Војиславка Гатарић. 
 
            Комисија за избор и именовање је на основу напријед наведеног утврдила 
приједлог рјешења као у диспозитиву и предлаже Скупштини општине доношење 
истог.  
 Имајући у виду наведено, ријешено је као у диспозитиву рјешења. 
 
  



 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 
  
 Против овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за жалбе општине 
Прњавор, у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 
 
  

                

Број: 01-111-...../21 
Датум:              2021. године                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
                                                                                Мирко Буквић, дипломирани економиста 


