
 

 

 

 

             о оснивању Јавне установе

 

 
 

 

 

 

               

 

 

 

Прњавор, јун 2016. године

 

Одлука  

Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор

   ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник

   ОБРАЂИВАЧ: Кабинет начелника

     Дјечији вртић

     Прњавор

одине 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

Прњавор 

Начелник општине 

Кабинет начелника и ЈУ  

Дјечији вртић „Наша радост“      

Прњавор 



На основу члана 12. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 30. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 14/14), 

Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној дана __________2016. године, доноси  

     Одлука  

             о оснивању Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор 

 

Члан 1. 

(1) Скупштина општине Прњавор оснивач је  Јавне установе Дјечији вртић „Наша  

радост“ Прњавор (у даљњем тексту: оснивач – установа). 

(2) Јавна установа Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор је установа од посебног  

друштвеног интереса из области друштвене бриге о дјеци, у којој се остварује право на 

боравак, предшколско васпитање и образовање и превентивна здравствена заштита у 

складу са Законом. 

Члан 2. 

(1) Назив установе из члана 1. ове одлуке је: Јавна установа Дјечији вртић „Наша  

радост“ Прњавор.  

(2) Скраћени назив је ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор. 

(3) Сједиште ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор  је у Прњавору, улица  

Карађорђева број 1. 

Члан 3. 

(1) Основна дјелатност установе је: 

85.10 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

             - предшколско образовање (претходи образовању на првом нивоу) и 

 88.91 ДЈЕЛАТНОСТИ ДНЕВНЕ БРИГЕ О ДЈЕЦИ 

 - дјелатности дневне бриге за предшколску дјецу (обданишта и сл) и дневне        

              бриге за ученике, обухватајући дневну бригу за дјецу са посебним потребама. 

(2) Поред  дјелатности  из претходног става ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор, може без уписа у судски регистар да обавља и друге дјелатности које служе 

дјелатности уписаној у регистар, које се уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем 

обиму или повремено, а у циљу остваривања функције за коју је основана. 

 

Члан 4. 

Јавна установа Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор има својство правног лица  

које стиче уписом у судски регистар. 

 

Члан 5. 

Установа не може вршити промјене у регистрацији дјелатности из члана 3. ове 

одлуке, без сагласности оснивача. 



Члан 6. 

(1) У правном промету са трећим лицима ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор  

иступа за своје име и за свој рачун, самостално без ограничења. 

(2) За обавезе створене у правном промету са трећим лицима ЈУ Дјечији вртић  

„Наша радост“ Прњавор одговара својом цјелокупном имовином. 

(3) За обавезе ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор у правном промету,  

оснивач одговара до висине оснивачког улога. 

 

Члан 7. 

Средства за финансирање установе обезбјеђује оснивач из буџета општине и установа 

из властитих прихода које оствари кроз обављање основних и споредних дјелатности.       

 

Члан 8. 

Начелник општине даје сагласност на Статут установе, Правилник о организацији 

рада и систематизацији радних мјеста и друге опште акте, а скупштина општине даје 

сагласност на годишњи програм рада и финансијски план установе, те разматра и усваја 

годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун установе. 

Члан 9. 

Органи  установе су управни одбор и директор. 

                                                     

Члан 10. 

(1) Управни одбор је орган управљања у установи. 

(2) Управни одбор установе именује и разрјешава оснивач на приједлог начелника  

општине, а након спроведеног поступка јавне конкуренције. 

(3) Управни одбор има три члана и то: представник оснивача, представника савјета  

родитеља и представник стручног вијећа предшколске установе. 

(4) Кандидати за чланове управног одбора поред општих услова утврђених законом,  

морају испуњавати и сљедећи посебни услов: 

- да имају високу или вишу стручну спрему, VII или VI степен стручне  

спреме. 

(5) Рад чланова управног одбора је добровољан и не плаћа се. 

 

Члан 11. 

(1) Директор руководи, представља и заступа установу у складу са законом и  

статутом установе и одговоран је за законитост њеног рада. 

(2) Директора установе именује и разрјешава оснивач, на период од четири године,  

уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције. 

(3) За директора предшколске установе може бити именовано лице које има  

завршен први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент потребан за рад у 

предшколским установама на пословима васпитача или стручног сарадника. 

(4) У установи за директора може бити именовано, поред лица из става 3. овог  



члана, и лице које има завршен први циклус одговарајућег студијског програма или 

еквивалент потребан за рад у васпитно – образовним установама на пословима наставника 

или стручног сарадника, те дипломирани правник и дипломирани економиста. 

(5) Поред испуњених општих услова, лице из ст.3. и 4. овог члана мора испуњавати  

сљедеће услове: 

1) најмање пет година радног искуства у својој струци након стицања високе 

стручне спреме, 

2) да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и  

да се против њега не води кривични поступак. 

 

Члан 12. 

Надлежности управног одбора су: 

1) доноси статут и друге опште акте установе, 

2) одлучује о пословању,                                              

3) разматра извјештај о пословању и годишњи обрачун,          

4) доноси програм рада и финансијски план установе,        

5) одлучује о коришћења средстава, уз сагласност оснивача, 

6) доноси одлуке по приговору на одлуке о избору радника и распоређивању на 

радно мјесто, 

7)  доноси одлуке по приговорима родитеља дјеце и    

8) обавља и друге послове у складу са законом. 

 

Члан 13. 

(1) Установа престаје да ради: 

1) ако не испуњава прописане услове за обављање дјелатности, 

2)  ако не постоје услови за њено обављање дјелатности, 

3) одлуком оснивача. 

(2) Поступак за престанак  рада установе покреће оснивач или орган надлежан за 

 вршење надзора над законитошћу рада установе. 

(3) Акт о престанку рада установе доноси оснивач. 

 

Члан 14. 

 За све што није дефинисано овом одлуком, примјењиваће се одредбе одговарајућих 

законских и подзаконских прописа. 

 

Члан 15. 

Јавна установа Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор  дужна је да усклади свој 

Статут, организацију рада и пословање са одредбама овог акта, у року од 30 дана од дана  

ступања на снагу ове одлуке. 

 

 

 



Члан 16. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организовању ЈУ Дјечији 

вртић „Наша радост“ Прњавор  („Службени гласник Општине Прњавор“ број 6/96, 3/06, 

18/07, 30/11 и 18/13). 

Члан 17. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 

 

 

                                                               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР                                                         

Број: 

Датум:             Борко Лукановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   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 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

члану 12. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ број 

68/07, 109/12 и 44/16) и члану 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

Чланом 30. Закона о локалној самоуправи и чланом 30. Статута општине Прњавор 

прописано је између осталог да скупштина општине оснива предузећа и установе 

комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за општину и управља 

истим у складу са законом. 

Чланом 12. Закона о систему јавних служби прописано је да акт о оснивању установе 

доноси оснивач. 

Чланом 107. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник  

Републике Српске број 79/15), који је ступио на снагу 07.10.2015. године, прописано је да 

су предшколске установе основане у складу са раније важећим законима дужне да рад, 

организацију и опште акте ускладе са овим законом у року од годину дана од дана ступања 

на снагу овог закона.  

Имајући у виду да је основни текст Одлуке о организовању ЈУ Дјечији вртић „Наша 

радост“ Прњавор донесен 1996. године, предлажемо доношење ове одлуке.  

Обзиром да није у питању сложен или обиман општи акт, односно акт за који је 

другим прописима предвиђена јавна расправа, у складу са чланом 228. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

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. 

  

     МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

 

За провођење ове одлуке нису потребна посебна материјална средства. 

 


