
На основу  члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби („ Службени гласник Републике 
Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), члан 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 37. Статута 
општинеПрњавор („Службени гласник Општине Прњавор “, број 15/17 и 12/18), чланова 233. 
став 1 тачка 6 и 241. Пословника о раду Скупштине Прњавор („Службени гласник Републике 
Српске“, број 21/17) и члана 86. Закона о предшколском образовању и васпитању („Службени 
гласник Републике Српске, број 79/15 и 63/20), на приједлог 1/3 (натполовичне већине) 
одборника Скупштине општине Прњавор, на  редовној сједници  одржанoј дана _________2021. 
године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу директора ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор

1. Слободанка Васић, из Доњих Штрбаца, разрјешава се дужности  директора ЈУ Дјечији вртић 
„Наша радост“ Прњавор,                                                          

2. Права по основу радног односа и престанка функције именованоj  из претходне тачке 
утврдиће надлежни орган у складу са Законом,

3. Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 

                                                                        Образложење 

Рјешењем Скупштине општине Прњавор, број 01-111-23/20 од дана 29.10.2020. године, 
Слободанка Васић, из Доњих Штрбаца, именована је за директора ЈУ Дјечији вртић  „Наша 
радост“ Прњавор.

Одредбама члан 37. став 2 тачка 35. Статута општине Прњавор („Службени гласник Општине 
Прњавор “, број 15/17 и 12/18), прописано је да  Скупштина општине  именује и  разрјешава 
директора и управни одбор установе чији је општина оснивач или суоснивач. 

Чланом  241.  став 1. Пословника  о  раду Скупштине Прњавор („Службени гласник Републике 
Српске“, број 21/17), прописано је да  приједлог за разрјешење директора предузећа или 
установе  кога именује  Скупштина, чланове управних и других одбора као и других лица које 
бира и именује Скупштина, у складу са  законом и Статутом, могу поднијети начелник општине, 
Комисија за избор и именовање и 1/3 одборника у скупштини, ако законом и Статутом није 
другачије предвиђено. Приједлог мора бити образложен.

Ставом 2. истог члана  прописано је да о приједлозима разрјешења одлучује Скупштина јавним 
гласањем. 



Чланом 86. Закона о предшколском образовању и васпитању прописано је у којим случајевима 
се може разријешити дужности директор прије истека мандата, те је у складу са истим 1/3 
одборника поднијела приједлог за предметно разрјешење прије истека мандата са 
образложеним разлозима. 
Оснивач је размотрио достављени приједлог и утврдио да постоје сљедећи разлози за 
разрјешење директора прије истека мандата: 

- директорица  ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ не спроводи поступак јавних набавки у 
складу са Закном о јавним набавкама (''Службени гласник БИХ'' бр 39/14), а за које може 
прекршајно да одговара у складу чланом 116.  Законом о јавним набавкама,  узимајући у обзир 
да нема за јавне набавке нема спроведен ниједан поступак – чланом 86. став 1 тачка 6 надлежни 
орган утврди да директор располаже средствима, простором, опремом и имовином предшколске 
установе на незаконит начин, односно супротно прописима Закона о јавним набавкама БиХ.

Нема објављеног плана јавних набавки, нема обавјештења нити извјештаја о директном 
споразуму, као ни за конкурентски захтјев. 

Чланом 84. Закона о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник 
Републике Српске, број 79/15 и 63/20) прописнао је да директор одговара за намјенско трошење 
средстава у предшколској установи. 

Из наведеног неусвојеног извјештаја видљиво је да директор није поступао у складу са 
законским прописима. 

Чланом 86. став 1 тачка 16 прописано је да ће се директор прије истека мандата 
разријешити уколико достави оснивачу нетачне податке у вези са радом предшколске установе. 

Према Статуту ове јавне установе (број 262/16), члан 40. став 18 који каже да је 
надлежност  директора да уз сагласност оснивача доноси одлуке о слободним радним мјестима 
и расписује конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста. Директорица ни једним својим 
актем није обавјестила оснивача о потреби за попуњавањем упражњених радних мјеста нити 
потреби за додатним запошљавањем. 

Такође, на име предсједника Скупштине општине, а од стране ''Удружења забринутих 
родитеља'' стигла је и притужба на рад директорице, којом они изражавају забринутост за 
нормалан одгој и васпитање своје дјеце, као и критике на непримјерно понашање директорице, 
која долази на посао у непримјерном стању и вријеме проводи по кафанама, умјесто да извршава 
дужност која јој је повјерена. 

Комисија за избор, именовања на сједници одржаној дана____  2021. године, утврдила је 
да  су испуњени  услови да се приједлог  Рјешења  за разрјешење директора нађе на разматрању 
пред одборницима. 

Исто тако је важно истакнути и то, да је Скупштина та која цијени  резултате пословања 
јавне установе чији је оснивач и руководног лица у њему у свим сегментима, а не само у 
финансијском.

Ово су само неки од разлога , на основу којих су одборници  СО Прњавор исказали 
незадовољство начином руковођења  овом установом  од стране директора, а поред ових постоје 
и бројни други разлози који су изнесени током расправе по предметној ствари, ради чега 
предлажу рјешење као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно и против истог се не може уложити жалба, 
али се може у року од 30 дана од дана пријема, тужбом покренути управни спор пред 
Окружним судом у Бања Луци.  

Број: 01/111-____/21                        Предсједник 
Датум: _____2021. гoдине Скупштине општине
Прњавор  Мирко Буквић, дип.економиста


