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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), чл. 6, 7. и 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 81. став 2. и члана 86. став 6. Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, 
број 79/15), члана 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и чл. 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 дана 
………….2020. године, донијела је 

  
О Д Л У К У 

о утврђивању критеријума за избор и именовање директора у Јавној установи 
Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор и расписивању јавног конкурса   

 

 
Члан 1. 

(1) Овом одлуком ближе се утврђују критеријуми за избор и именовање 
директора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор.   
 (2) Под критеријумима за избор органа из претходног става сматрају се 
општи и посебни услови утврђени овом одлуком и законом. 
 

Члан 2. 
(1) Општи услови за именовање органа из претходног члана су: 
1) да je држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, 
2) да je старији од 18 година, 
3) да има општу здравствену способност, 
4) да ниje отпуштен из државне службе на било којем нивоу у Босни и 

Херцеговини (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске 
мјере, на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године 
прије дана објављивања упражњене позиције, 
 5) да се на њeга не односи члан IX - 1. Устав Босне и Херцеговине. 

(2) Посебни услови за именовање органа из претходног члана су:  
- завршен први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент 

потребан за рад у предшколским установама на пословима васпитача или стручног 
сарадника, или завршен први циклус одговарајућег студијског програма или 
еквивалент потребан за рад у васпитно – образовним установама на пословима 
наставника или стручног сарадника, или дипломирани правник или дипломирани 
економиста, 

- најмање пет година радног искуства у својој струци након стицања високе 

стручне спреме, 

- да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и 

да се против њега не води кривични поступак. 

 

Члан 3. 
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор.  
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Члан 4. 
(1) Јавни конкурс за именовање органа из члана 3. ове одлуке објавиће се у 

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

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“.  
 

Члан 5. 
 (1) Скупштина општине именује Комисију за избор која ће провести 
процедуру јавног конкурса и доставити Комисији за избор и именовање Скупштине 
општине ранг-листу кандидата за позицију из члана 3. 

(2) Комисија из става 1. овог члана састоји се од пет чланова и то три члана 
из реда општинских службеника, а два члана са листе стручњака, који нису 
запослени у Општинској управи општине Прњавор.  

(3) У комисију из става 1. овог члана именују се лица која имају најмањe 
исти или већи степен стручне спреме за који се спроводи поступак, те лица која су 
упозната са одредбама Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске. 
 

Члан 6. 
 Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије за избор 
обављаће Стручна служба Скупштине општине Прњавор. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
 
 
 
Број: 01-022-____/20                                                             ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: ______.2020. године                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                             Жељко Симић, мастер политикологије 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 30. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), 
чл. 6, 7. и 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члану 81. став 2. 
Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број 79/15) и члану 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18). 
 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
 Обзиром да 12.9.2020. године, Васић Слободанки, директору ЈУ Дјерчији 
вртић „Наша радост“ Прњавор, истиче четворогодишњи мандат, на који је 
именована од стране Скупштине општине Прњавор, рјешењем број 01-111-8/16 од 
12.9.2016. године („Службени гласник општине Прњавор“, број 23/16), потребно је 
расписати конкурс и провести конкурсну процедуру за избор и именовање 
директора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, из ког разлога се 
и предлаже доношење ове одлуке.  
 Чланом 82. став 6. Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 79/15), прописано је да оснивач јавне 
предшколске установе расписује конкурс за избор директора најмање три мјесеца 
прије истицања мандата. 

Чланом 161. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), прописана је надлежност 
скупштине за доношење општих, појединачних и осталих аката, а како у 
конкретном случају није у питању сложен или обиман општи акт, односно акт за 
који је законом или другим прописом предвиђена јавна расправа, 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), 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.   
 Имајући у виду наведено, предлажемо доношење ове одлуке.  

 
          МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

 
За провођење ове одлуке буџетом Општине обезбијеђена су материјална 

средства за расписивање, објављивање  и провођење конкурса. 
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……………………………. 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), чл. 6, 7. и 8. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 41/03), члана 81. став 2. и члана 86. став 6. Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, 
број 79/15), члана 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и чл. 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 дана 
………….2020. године, донијела је 

 
  

О Д Л У К У 
о утврђивању критеријума за избор и именовање директора у Јавној установи 

Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор и расписивању јавног конкурса   
 
 

Члан 1. 
(1) Овом одлуком ближе се утврђују критеријуми за избор и именовање 

директора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор.   
 (2) Под критеријумима за избор органа из претходног става сматрају се 
општи и посебни услови утврђени овом одлуком и законом. 
 

Члан 2. 
(1) Општи услови за именовање органа из претходног члана су: 
1) да je држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, 
2) да je старији од 18 година, 
3) да има општу здравствену способност, 
4) да ниje отпуштен из државне службе на било којем нивоу у Босни и 

Херцеговини (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске 
мјере, на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године 
прије дана објављивања упражњене позиције, 

5) да ниje осуђиван за кривична дјела на безусловну казну затвора од 
најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање 
послова на упражњеним позицијама, односно да се против њега не води кривични 
поступак, 
 6) да се на њeга не односи члан IX - 1. Устав Босне и Херцеговине. 

(2) Посебни услови за именовање директора су:  
- завршен први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент 

потребан за рад у предшколским установама на пословима васпитача или стручног 
сарадника, или завршен први циклус одговарајућег студијског програма или 
еквивалент потребан за рад у васпитно – образовним установама на пословима 
наставника или стручног сарадника, или дипломирани правник или дипломирани 
економиста, 

- најмање пет година радног искуства у својој струци након стицања високе 

стручне спреме, 
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- да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и 

да се против њега не води кривични поступак. 

 

Члан 3. 
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор.  
 

Члан 4. 
(1) Јавни конкурс за именовање органа из члана 3. ове одлуке објавиће се у 

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

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“.  
 

Члан 5. 
 (1) Скупштина општине именује Комисију за избор која ће провести 
процедуру јавног конкурса и доставити Комисији за избор и именовање Скупштине 
општине ранг-листу кандидата за позицију из члана 3. 

(2) Комисија из става 1. овог члана састоји се од пет чланова и то три члана 
из реда општинских службеника, а два члана са листе стручњака, који нису 
запослени у Општинској управи општине Прњавор.  

(3) У комисију из става 1. овог члана именују се лица која имају најмањe 
исти или већи степен стручне спреме за који се спроводи поступак, те лица која су 
упозната са одредбама Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске. 
 

Члан 6. 
 Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије за избор 
обављаће Стручна служба Скупштине општине Прњавор. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
 
 
 
Број: 01-022-____/20                                                           ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: ______.2020. године                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                             Жељко Симић, мастер политикологије 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 30. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), 
чл. 6, 7. и 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члану 81. став 2. 
Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број 79/15) и члану 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18). 
 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
 Обзиром да директору ЈУ Дјерчији вртић „Наша радост“ Прњавор истиче 
мандат 12.09.2020. године, на који је именован од стране Скупштине општине 
Прњавор, рјешењем број 01-111-8/16 од 12.9.2016. године („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 23/16), потребно је расписати конкурс и провести 
конкурсну процедуру за избор и именовање директора Јавне установе Дјечији 
вртић „Наша радост“ Прњавор, из ког разлога се и предлаже доношење ове одлуке.  
 Оснивач јавне предшколске установе расписује конкурс за избор директора 
најмање три мјесеца прије истицања мандата, како је прописано чланом 82. став 6. 
Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број 79/15). 

Како није у питању сложен или обиман општи акт, односно акт за који је 
законом или другим прописом предвиђена јавна расправа, 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), 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, а чланом 161. истог 
пословника је Скупштини дато у надлежност доношење општих, појединачних и 
осталих аката. 
 Имајући у виду наведено, предлажемо доношење ове одлуке.  

 
          МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

 
За провођење ове одлуке буџетом Општине обезбијеђена су материјална 

средства за расписивање, објављивање  и провођење конкурса. 
 
                                
 
 
 
 
 
 


