
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању в.д. члана Одбора за жалбе општине Прњавор 

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



 На основу члана 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“, бр, 15/17 и 12/18) и члана 161. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17) Скупштина општине Прњавор је на __. сједници одржаној __.2022. 
године, донијела   

 
РЈЕШЕЊЕ  

о именовању в.д. члана Одбора за жалбе општине Прњавор 
 

1. ________________ именује се за вршиоца дужности члана Одбора за жалбе 
општине Прњавор, до окончања поступка јавне конкуренције, а најдуже на период 
до 60 дана. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, а објавиће 

се у „Службеном гласнику општине Прњавор“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Чланом 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе 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. 
 Чланом 2. наведене одлуке прописано је да Одбор има предсједника и два 
члана. 

Скупштина општине је на 15. сједници именовала предсједника и једног 
члана Одбора за жалбе.  

Имајући у виду наведено, а у складу са чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 
чланом 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и чланом 
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 
12/18), предлажемо именовање в.д. члана Одбора за жалбе општине Прњавор, до 
окончања поступка јавне конкуренције. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 
 Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може покренути 
управни спор пред Окружним судом у Бањалуци, у року од 30 дана од дана 
достављања рјешења. 
 
Број: 01-111-__/22                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: ___.2022. године                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Прњавор,                                                              Жељко Симић, мастер политикологије 



 
 


