
П Р И Ј Е Д Л О Г

О Д Л У К А
о измјени Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за јавне набавке,

правна питања и прописе

Прњавор, септембар 2022. године



На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 12. Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 37.
став 2. тачка 2. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр.
15/17 и 12/18) и чл. 161. и 201. 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 _____ 2022. године, донијела је

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор

Члан 1.

У Одлуци о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 12/16 и 24/17) у члану 3. став (1) мијења
се и гласи:

„(1) Дјелатност установе је:

1) 47.11 Трговина на мало у специјализованим продавницама претежно
прехрамбеним производима, пићима и дуванским производима,

2) 47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама,
3) 47.21 Тговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама,
4) 47.22 Трговина на мало месом и производима од меса у специјализованим

продавницама,
5) 47.23 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализованим

продавницама,
6) 47.24 Трговина на мало хљебом, колачима, производима од брашна и

производима од шећера у специјализованим продавницама,
7) 47.25 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама,
8) 47.26 Tрговина на мало производима од дувана у специјализованим

продавницама,
9) 47.29 Остала трговина на мало прехрамбеним производима у

специјализованим продавницама,
10) 47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама,
11) 47.52 Трговина на мало робом од метала, бојама и стаклом у

специјализованим продавницама,
12) 47.53 Трговина на мало теписима и простирачима за под зидним и подним

облогама у специјализованим продавницама,
13) 47.59 Трговина на мало намјештајем, опремом за расвјету и осталим

производима за домаћинство у специјализованим продавницама,
14) 47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама,
15) 47.62 Трговина на мало новинама, папиром и писаћим прибором у

специјализованим продавницама,
16) 47.71 Трговина на мало одјећом у специјализованим продавницама,
17) 47.72 Трговина на мало обућом и робом од коже у специјализованим

продавницама,
18) 47.75 Трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима у

специјализованим продавницама,



19) 47.76 Трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем, ђубривом, кућним
љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама,

20) 47.77 Трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим
продавницама,

21) 47.78 Остала трговина на мало новом робом у специјализованим
продавницама, осим трговине на мало оружјем и муницијом.

22) 56.30 Дјелатности припреме и послуживања пића,
23) 58.11 Издавање књига,
24) 58.19 Остала издавачка дјелатност,
25) 59.14 Дјелатности приказивања филмова,
26) 60.10 Емитовање радијског програма,
27) 61.20 Дјелатности бежичне телекомуникације,
28) 61.90 Остале телекомуникационе дјелатности,
29) 63.99 Остале информационе услужне дјелатности, д.н.,
30) 73.12 Услуге оглашавања (представљања) преко медија,
31) 73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
32) 79.90 Остале резервацијске услуге и припадајуће дјелатности,
33) 85.5 Остало образовање,
34) 85.52 Образовање у области културе,
35) 85.59 Остало образовање, д.н.,
36) 90.01 Извођачка дјелатност,
37) 90.02 Помоћне дјелатности у извођачкој дјелатности,
38) 90.03 Умјетничко стваралаштво,
39) 90.04 Рад умјетничких друштава,
40) 91.02 Дјелатности музеја,
41) 93.2 Забавне и рекреативне дјелатности.“.

Члан 2.

Јавна установа Центар за културу Прњавор дужна је да усклади Статут установе
са одредбама ове одлуке, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Прњавор“.

ПРЕДСЈЕДНИК
Број: ______/22 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:_____.2022. године Жељко Симић, мастер политикологије



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члану
12. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07,
109/12 и 44/16), члану 37. став 2. тачка 2. Статута општине Прњавор („Службени
гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18) и чл. 161. и 201. Пословника о раду
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17
и 32/17).

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

Чланом 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи и чланом 37. став 2. тачка
2. Статута општине Прњавор прописано је да скупштина општине доноси одлуке и
друге опште акте.

Сходно томе, потребно је све дјелатности субјекта, односно дјелатности пословних
јединица које су основане и послују у саставу ЈУ Центар за културу Прњавор (Наша
продавница, Музејска збирка „Завичајни музеј у Прњавору), као и у случају оснивања
нових пословних јединица (Радио Прњавор) у саставу наведене јавне установе, навести
и уврстити у одлуку којом је основана матична установа, у  овом случају ЈУ Центар за
културу Прњавор.

Обзиром да није у питању сложен или обиман општи акт, односно акт за који је
законом или другим прописом предвиђена јавна расправа п р е д л а ж е м о да се исти
разматра и усвоји у приједлогу без претходног разматрања у нацрту, а што је у складу
са чланом 201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени
гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17).

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА

За реализацију предложене одлуке средства су планирана у Буџету општине
Прњавор.


