
 На основу чланa 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 155. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16), члана 37. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), члана 5. Одлуке о оснивању 
Одбора за жалбе општине Прњавор  („Службени гласник општине Прњавор“, број 
6/18) и чланова 161. и 201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), 
Скупштина општине Прњавор, на сједници одржаној _________________године, 
донијела је 

 

 
О Д Л У К У 

  о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана  
Одбора за жалбе општине Прњавор 

 
Члан 1. 

 Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање члана Одбора за жалбе 
општине Прњавор (у даљем тексту: Одбор за жалбе). 
 

Члан 2. 
 Општи и посебни услови за избор и именовање у Одбор за жалбе прописани 
су чланом 156. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и чланом 
6. Одлуке о оснивању Одбора за жалбе општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 6/18). 
 

Члан 3. 
(1) Јавни конкурс за избор и именовање члана Одбора за жалбе објавиће се у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Еуроблиц“. 
(2) Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана 

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“.  
 

Члан 4. 
 Поступак спровођења конкурса, укључујући преглед приспјелих пријава, 
улазни интервју, контролу испуњености услова и предлагање кандидата, у складу 
са законом, извршиће Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу, коју 
ће именовати Скупштина општине Прњавор. 
 
        Члан 5. 
 За спровођење ове одлуке задужује се Стручна служба Скупштине општине 
Прњавор. 
 
         Члан 6. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
 
 

 Број: ___________                                                            ПРЕДСЈЕДНИК                                            
Датум: __________ године                                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

           Жељко Симић, мастер политикологије  



 

    
 
                                                   О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
  
 ПРАВНИ ОСНОВ 
 
 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), члану 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члану 37. 
Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 
12/18) и члану 5. Одлуке о оснивању Одбора за жалбе општине Прњавор  
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 6/18). 
 
 
 РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
 Чланом 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе самоуправи  и чланом 5. Одлуке  о оснивању Одбора 
за жалбе општине Прњавор прописано је да предсједника и чланове Одбора за 
жалбе именује скупштина општине након спроведеног јавног конкурса, на период 
од четири године, са могућношћу поновног избора. 
 Истим законом и одлуком прописани су услови за именовање у Одбор за 
жалбе, начин објављивања и трајање јавног конкурса, те поступак за избор и 
именовање.  
 Чланом 2. одлуке прописано је да Одбор има предсједника и два члана. 
 Такође, прописано је да се за спровођење јавног конкурса за избор Одбора 
за жалбе именује комисија од 5 (пет) чланова, од којих су 3 (три) члана са листе 
стручњака коју утврђује скупштина, а 2 (два) члана су службеници који имају 
одговарајуће професионално искуство. 
 Обзиром да је скупштина општине на 15. сједници именовала предсједника 
и једног члана Одбора за жалбе, потребно је провести поступак за избор још једног 
члана, због чега предлажемо доношење ове одлуке.  

Обзиром да није у питању сложен или обиман општи акт, односно акт за 
који је другим прописима предвиђена јавна расправа, у складу са чланом 201. став 
1. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр.21/17, 23/17 и 32/17), подносимо приједлог општег акта, јер сматрамо 
да исти није потребно претходно разматрати у нацрту, те да су испуњени услови за 
доношење акта по скраћеном поступку. 
 
          МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
 
 За провођење ове одлуке нису потребна посебна материјална средства, осим 
за трошкове објављивања јавног конкурса која су планирана у Буџету општине 
Прњавор за 2022. годину. 
 
                                                                 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
            
         ПРИЈЕДЛОГ 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К А 
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана Одбора за жалбе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 
               ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за јавне набавке,  
         правна питања и прописе 
          
 
 
 
 
 
Прњавор, октобар 2022. године 
 


