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    Прњавор, децембар 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. 
 

(1) У Одлуци о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор  
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 12/16, 24/17, 11/18 и 27/22) у члану 3. у 
ставу 1. тачка „28“ брише се.  

(2) Досадашње тачке 29 до 41 постају тачке 28 до 40. 
 

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 наредног 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. 

На основу Одлуке о измјенама Одлуке о организовању Јавне установе Центар за 
културу Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 12/16, 24/17, 11/18 и 
27/22) покренут је поступак код Окружног привредног суда у Бањој Луци о промјенама 
дјелатности у установи. 

Поступајући судија донио је закључак којим се тражи брисање дјелатности 61.90 
Остале телекомуникационе дјелатности наведене у Одлуци о измјенама Одлуке о 
организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор, а која је преузета из рјешења 
о регистрацији Радио Прњавора или да се достави сагласност надлежног органа за 
наведену шифру дјелатности. 

У телефонском разговору са Регулаторном агенцијом за комуникације Сарајево, 
овлашћено лице ЈП Радио Прњавора, добило је информацију да наведена шифра није 
неопходна за обављање дјелатности из надлежности радиа, те је сходно закључку, 
наведену шифру потребно брисати. 

 
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. 


