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На основу члана39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 134. став 2. тачка 4. Закона о 
основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/17, 
31/18, 84/19 и 63/20), члана 5. Правилника о избору и раду школског одбора 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 28/18), члана 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“,бр. 15/17 и 12/18) и члана 161. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина општине Прњавор је на __. сједници 
одржаној ________2022. године, донијела   

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору кандидата за члана Школског одбора Јавне установе Основна школа  

„Вук Караџић“ Доњи Вијачани 
 

 
1. За члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Вук Караџић“ 

Доњи Вијачани, испред јединице локалне самоуправе, на мандат од четири године, 
бира се Драгана Њежић из Доњих Вијачана, општина Прњавор. 

2. Ово рјешење доставити Министарству просвјете и културе Републике Српске 
на даљи поступак именовања чланова школског одбора Јавне установе Основна школа 
„Вук Караџић“ Доњи Вијачани. 

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

 
Образложење 

 
Јавна установа Основна школа „Вук Караџић“ Доњи Вијачани, обратила се 

писаним захтјевом, број: 222/21 од 07.12.2021. године, ради избора кандидата за члана 
школског одбора у име јединице локалне самоуправе.  
 Чланом 134. став 2. тачка 4. Закона о основном васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 44/17, 31/18, 84/19 и 63/20), прописано је 
да школски одбор има седам чланова које за јавне школе у име оснивача именује 
Министарство, од којих једног члана школског одбора именује на приједлог јединице 
локалне самоуправе. 
 Чланом 134. став 4. наведеног закона прописано је да мандат школског одбора 
траје четири године, а ставом 5. истог члана прописано је да свим члановима школског 
одбора престаје мандат истеком рока од четири године од дана конституисања 
школског одбора. 
 Чланом 134. став 8. Закона прописано је да члан школског одбора може бити лице 
са најмање средњом стручном спремом. 
 Чланом 5. Правилника о раду и поступку избора и разрјешења чланова  шкoлског 
одбора („Службени гласник Републике Српске“, број 28/18), прописано је да избор 
једног члана школског одбора у име јединице локалне самоуправе, односно града врши 
скупштина јединице локалне самоуправе, односно града. 
 С обзиром на изложено, за члана Школског одбора Јавне установе Основна 
школа „Вук Караџић“ Доњи Вијачани, испред јединице локалне самоуправе, на мандат 
од четири године, бира се Драгана Њежић, дипломирани економиста, са 
пребивалиштем у Доњим Вијачанима, општина Прњавор.  
 
 
 



УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 
 
 Ово рјешење је коначно и против истог се не може се уложити жалба, али се 
може покренути управни спор пред Окружним судом у Бањој Луци, у року од 30 дана 
од дана достављања рјешења. 
 
 
 
Број: ______ /22                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:______ 2022. године                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Прњавор,                                                               Жељко Симић, мастер политикологије 
 


