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 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 12. Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 
41/03), члана 18. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 81. став 2. и члана 82. став 8. Закона о 
предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 
79/15), члана 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање директора 
у Јавној установи Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор и расписивању поновног 
Јавног конкурса („Службени гласник општине Прњавор“, број 32/20), Скупштина 
општине Прњавор, на __. сједници одржаној __       ___2020. године, донијела је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању директора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 

 
 

1. За директора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, на период 
од четири године именује се Слободанка Васић, из Доњих Штрбаца. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Прњавор“. 
 

Образложење 
На основу Oдлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање директора у 

Јавној установи Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор и расписивању јавног конкурса, 
број 01-022-74/20 од 12.06.2020. године („Службени гласник општине Прњавор“, број 
32/20), Скупштина општине је расписала Јавни конкурс за избор и именовање 
директора у Јавној установи Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, број 01-022-74-
1/20 од 24.06.2020. године.  

Јавни конкурс објављен је у дневном листу „Вечерње новости“ дана 27.06.2020. 
године и у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 70/20 од 16.07.2020. године.   
 Пријаву на расписани Јавни конкуру доставио је само један кандидата, и то 
Слободанка Васић. 

Поступак по Јавном конкурсу спровела је Комисија за спровођење поступка по 
Јавном конкурсу за избор и именовање директора Јавне установе Дјечији вртић „Наша 
радост“ Прњавор, именована рјешењем Скупштине општине Прњавор, број 01-111-8/20 
од 12.06.2020. године („Службени гласник општине Прњавор, број 32/20), у складу са 
Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске. 

Извјештај о проведеном поступку, Комисија за спровођење поступка по Јавном 
конкурсу је доставила Скупштини општине на разматрање и коначно одлучивање. 

На основу напријед наведеног и Извјештаја, Конкурсне комисије, о спроведеном 
поступку, Комисија за избор и именовање је на основу члана 62. тачка 4. Пословника о 
раду Скупштине општине Прњавор, („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 
23/17 и 32/17), утврдила приједлог Рјешења о именовању директора Јавне установе 
Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, и предложила Скупштини општине доношење 
Рјешења о именовању. 

Скупштина општине Прњавор донијела је Рјешење као у диспозитиву. 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и против њега се не може уложити 

жалба, али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року 
од 30 дана од дана пријема овог рјешења. 
 
Број: 01-111-___/20                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: _____.2020. године                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                         Жељко Симић, мастер политикологије 
 


