
  

На основу члана 95. став (2) Закона о предшколском образовању и васпитању 

(Службени гласник Републике Српске“, број 79/15), члана 39. став (2) тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 
37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 

12/18), члана 161. став (1) 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 дана ________.2019. године, на приједлог 
Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор,  донијела је 
 

 

   О Д Л У К У 

о економској цијени услуге Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 
2020. годину   

  

 

Члан 1. 

 

Економска цијена услуге ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 2020. 

годину  утврђује се у износу од 292,47 KM.    

 

Члан 2. 
 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  

гласнику општине  Прњавор“. 

 

 

 

Број: 01-022-    /19                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:_____.2019. године                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор                                                                   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 95. став (2) Закона о предшколском образовању и  васпитању (Службени 

гласник Републике Српске“, број 79/15) којим је прописано да оснивач предшколске 
установе на приједлог управног одбора доноси одлуку о економској цијени услуге 
предшколске установе на основу утврђене дјелатности прописане чланом 3. овог 
закона,  

-  члану 39. став (2) тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16 и 36/19) којим је прописано да скупштина доноси 

одлуке и друга општа акта из области културе, образовања, спорта, здравства, 
социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите 
животне средине, 

- члану 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17 и 12/18) којим је прописано да скупштина доноси одлуке и друга општа 
акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, 
борачко-инвалидске заштите, цивилне заштите у области заштите и спасавања, 
социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства, привреде, 
приватног предузетништва, пољопривреде, шумарства и заштите животне средине, 

 - члановима 161. став (1) и 201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17) којима је 
прописана надлежност скупштине за доношење општих аката, те доношење општег 
акта по скраћеном поступку.    

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 На основу изршене анализе и неопходних елемената за обављање услуге у 

дјелатности предшколског васпитања и образовања, као и обезбјеђивања једнаких услова 
за остваривање програма рада у установи, те критеријума на основу којих се утврђује 
економска цијена услуге у предшколској установи Управни одбор ЈУ Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор, Одлуком бр. 460/19 од 28.11.2019. године, предложио је 
економску цијену услуге на годишњем нивоу за календарску 2020. годину у износу од 

292, 47 КМ. 

Износ економске цијене услуге боравка дјетета добијен је на начин да се укупни 

планирани трошкови пословања у износу од 736.000,00 КМ умање за дио трошкова 
(6.000,00 КМ) за реализацију Програма у години пред полазак у школу, подијеле са 
планираним просјечним мјесечним бројем дјеце у вртићу (208) и подијеле на 12 мјесеци.  

У прилогу ове Одлуке достављене су: 
-табела 1.- Преглед плана прихода  ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за период  

01.01.-31.12.2020. године, 
- табела 2.- Структура плана властитих прихода од корисника услуга по категоријама 
плаћања у 2020. години, 

- табела 3.- Преглед плана расхода ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор у периоду  

01.01.-31.12.2020. године 
Обзиром да није у питању сложен или обиман општи акт, односно акт за који је 

законом или другим прописом предвиђена јавна расправа сматрамо да се исти може   
поднијети 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 провођење ове одлуке планирана су средства Буџетом општине Прњавор за 
2020. годину. 



  

 

 

 

 

 

 

 

          ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К А 

о економској цијени услуге Јавне установе  Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 

за 2020. годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 
                    ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за јавне набавке, 
                      правна питања и прописе 
 

 

 

 

Прњавор, децембар 2019. године 
 


