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Прњавор, април 2019

 

О Д Л У К А 

критеријума за избор и именовање органа у јавним

чији је оснивач општина Прњавор и расписивању

 

                ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

                          ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба С

 

2019. године 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

им установама и 

расписивању Јавног конкурса 

општине 

служба Скупштине општине 



 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), чланова 16. и 18. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), чланова 6, 7. и 8. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 37. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 15/17 и 12/18) и чланова 161. и 
201. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на 
сједници одржаној дана __. ________ 2019. године, донијела је 
                                                           

 

О Д Л У К У 
о утврђивању критеријума за избор и именовање органа у јавним установама и 
предузећима чији је оснивач општина Прњавор и расписивању Јавног конкурса 

                                                                  

 

Члан 1. 
 (1) Овом одлуком ближе се утврђују критеријуми за избор и именовање  органа 

у јавним установама и предузећима чији је оснивач општина Прњавор, и то:  
1) директора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор,  
2) директора Јавне установе Центар за културу Прњавор,  
3) чланова Управног одбора Јавне установе Центар за културу Прњавор,  
4) чланова Управног одбора јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор и  
5) чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор. 
(2) Под критеријумима за избор органа из претходног става сматрају се општи и 

посебни услови утврђени овом одлуком, оснивачким актом и статутом усанове и 
предузећа. 

 

Члан 2. 
(1) Општи услови за именовање органа из претходног члана су: 

 1) да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине, 
 2) да су старији од 18 година, 

3) да имају општу здравствену способност,  
 4) да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу у Босни и 
Херцеговини (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на 
било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана 
објављивања упражњене позиције, 
 5) да нису осуђивани за кривична дјела које их чине неподобним за обављање 
послова на упражњеним позицијама,  

6) да се против њих не води кривични поступак, 
 7) да се на њих не односи члан IX-1. Устава Босне и Херцеговине. 
 

(2) Посебни услови за именовање органа из претходног члана су:  
1)  за директора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор: 
1. ВСС (дипломирани социјални радник, дипломирани правник, дипломирани 

психолог, дипломирани педагог, дипломирани психолог-педагог, дипломирани 
социолог, менаџер социјалне политике и социјалне заштите, дипломирани специјални 
педагог и дипломирани дефектолог односно дипломирани специјални едукатор и 
рехабилитатор) или лица која имају високу стручну спрему економског усмјерења, 

2. најмање пет година радног искуства у струци, 
3. положеним стручним испитом за рад у органима управе; 
 
2) за директора Јавне установе Центар за културу Прњавор: 
1. високa школскa спремa (седми степен стручности), 
2. три године радног искуства; 
 



 

 

3) за чланове Управног одбора Јавне установе Центар за културу Прњавор (три 
члана):  

1. висока или виша школска спрема; 
 
4) за чланове Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор (три члана - представник оснивача, представник савјета родитеља и 
представник стручног вијећа предшколске установе): 

1. висока или виша стручна спрема, VII или VI степен стручне спреме; 
 

5) за чланове Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор 
(три члана): 

1. висока или виша стручна спрема, VII или VI степен стручне спреме. 
 

(3) Запослени у јавној установи и јавном предузећу не могу бити чланови 
управног и надзорног одбора те установе, односно предузећа, осим за Управни одбор 
ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор. 

 

Члан 3. 
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање: 
1) директора ЈУ Центар за социјални рад Прњавор, 
2) директора ЈУ Центар за културу Прњавор, 
3) чланова Управног одбора ЈУ Центар за културу Прњавор, 
4) чланова Управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, 
5) чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор. 

 

Члан 4. 
(1) Јавни конкурс за избор и именовање органа из члана 3. ове одлуке објавиће 

се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Вечерње новости“.  
(2) Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања 

јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“.  
 

Члан 5 
(1) Скупштина општине ће именовати Комисију за избор која ће провести 

процедуру јавног конкурса и доставити начелнику општине (за чланове управних 
одбора јавних установа) и Комисији за избор и именовање Скупштине општине (за 
директоре јавних установа и чланове Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио 
Прњавор“ Прњавор) ранг-листу кандидата за органе из члана 1. ове одлуке. 

(2) Комисија из став 1. овог члана састоји се од пет чланова и то три члана из 
реда општинских службеника, а два члана са листе стручњака, који нису запослени у 
Општонској управи општине Прњавор.  

(3) У Комисију за избор из став 1. овог члана именују се лица која имају најмање 
исти или већи степен стручне спреме за који се спроводи поступак, те лица која су 
упозната са одредбама Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске. 
 

Члан 6. 
Стручне и административно-техничке послове на провођењу ове одлуке, 

обављаће Стручна служба Скупштине општине. 
 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“.  
 
 

Број: 01-022-__/19                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: __. ______ 2019. године                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Прњавор,                                                            Жељко Симић, мастер политикологије  

 



 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члановима 16. и 18. 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 

109/12 и 44/16), члановима 6, 7. и 8. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), 

члану 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 

15/17 и 12/18) и члановима 161. и 201. став 1. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

Увидом у евиденцију коју води Стручна служба СО-е, утврђено је да у току 

2019. године истичу мандтати: 

- директору Јавне установе Центар за културу Прњавор, именованом 10.6.2015. 

године, на период од четири године, 

- директору Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, именованом 

10.6.2015. године, на период од четири године, 

- члановима Управног одбора Јавне установе Центар за културу Прњавор (два 

члана), именованим 10.6.2015. године, на период од четири године, 

- члану Управног одбора Јавне установе Центар за културу Прњавор, 

именованом 29.12.2015. године, на период од четири године, 

- члану Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор, 

именованом 10.6.2015. године, на период од четири године, 

- члановима Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ 

Прњавор (два члана), именованим 29.12.2015. године, на период од четири године, 

- члановима Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор (два 

члана), именованим 29.12.2015. године, на период од четири године, 

- в.д. члану Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор, 

именованом 31.1.2017. године. 

С обзиром да је потребно провести конкурсну процедуру за избор и именовање 

органа у јавним установама и предузећима чији је оснивач општина Прњавор 

наведеним у диспозитиву одлуке, предлажемо доношење ове одлуке.   

  Конкурсну процедуру за избор и именовање органа у јавним установама и 

предузећима чији је оснивач општина Прњавор потрено је провести због истицања 

периода на који су именовани. 

 

          МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

 
За провођење ове одлуке буџетом Општине обезбијеђена су материјална 

средства за расписивање, објављивање  и провођење конкурса. 

 


