
На основу чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 61/21), члана 18. Закона о предшколском васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 79/15) и чл. 27. и 50. Статута  града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17), Скупштина града Зворник на 6. 
редовној сједници, одржаној дана 22. септембра 2021. године донијела је  

 
ОДЛУКУ  

О ОСНИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „НАША РАДОСТ“ ЗВОРНИК 

 
I 

У оквиру ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ , Зворник, оснива се организациона јединица са 
пуним називом Јавна предшколска васпитно-образовна установа, Дјечији вртић „Наша радост-2 “ 
као дио установе, посредством које установа обавља дјелатност у складу са законом. 
Организациона јединица основана овом одлуком нема својство самосталног правног лица. 

 
II 

Сједиште организационе јединице из претходне тачке, налази се у Зворнику, улица Спречанска бб 
Б-4. 
 

III 
Организациона јединица обавља све дјелатности у оквиру регистроване дјелатности установе: 
88.91 – Дјелатност дневне бриге о дјеци и 85.10 – Предшколско образовање. 

 
IV 

Организационом јединицом из тачке I ове одлуке руководи директорЈавне предшколско васпитно-
образовне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник, Вукомир Станковић. 

 
V 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о оснивању организационе јединице 
ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“, Зворник („Службени гласник града Зворник“, број 12/19 и 
3/21). 

 
VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ 
 

ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Правни основ за доношење одлуке је садржан у члану 18. Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 79/15) којим је дефинисана врста услуга 
које пружа предшколска установа и начин организације предшколске установе, гдје је у ставу (5) 
прописано да „Предшколске установе могу да имају једну или више организационих јединица...“, а 
ставом 79 дефинисано да „Организационе јединице немају својство самосталног правног лица“. 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
Регулисање правног статуса нове организационе јединице која се налази у издвојеном дијелу 
новог објекта дјечијег вртића „Наша радост“. 
Предложена одлука је у складу са наведеним законима и предлажем скупштини њено усвајање. 
 
              ОБРАЂИВАЧ          ПРЕДЛАГАЧ 
   ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
„НАША РАДОСТ“, ЗВОРНИК 


