
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 општине 
Прњавор („Службени гласник Општине Прњавор “, број 15/17 и 12/18), чланова 233. став 1 тачка 
6 и 62. став 6 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 именовању в.д. директора Јавне установе Дјечији вртић 

„Наша радост“ Прњавор

1. ______________________, _______________, именује се за вршиоца дужности  директора ЈУ 
Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, до окончања поступка јавне конкуренције.                                                       

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

                                                                        Образложење 

Како је досадашљи директор Јавне установе Дјечији вртић ''Наша радост'' Прњавор, 
Слободанка Васић из Доњих Штрбаца разријешена дужности директора због неправилности у 
раду, неопходно је именовати вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији вртић 
''Наша радост'' Прњавор, до окончања поступка јавне конкуренције у складу са законом.

Комисија за избор и именовање је на сједници _____ одржаној __________ године 
разматрала приједлог кандидата за вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији вртић 
''Наша радост'' Прњавор. Након разматрања приједлога кандидата за вршиоца дужности 
директора, Комисија за избор и именовање је у складу са чланом 62. став 6 Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор (''Службени гласник општине Прњавор'' број 21/17, 23/17 и 32/17) 
након гласања утврдила Приједлог рјешења о именовању _____________ из___________, за 
вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији вртић ''Наша радост'' Прњавор и 
предложила Скупштини општине доношење рјешења како је предложено.

Скупштина општине је на ___ сједници одржаној ___________ године донијела Рјешење 
као у диспозитиву овог рјешења. 

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


