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     ПРИЈЕДЛОГ

  

О Д Л У К А 

организовању и усклађивању пословања Јавне

установе Дом здравља Прњавор 

 

   ОБРАЂИВАЧ: Кабинет начелника

                                                                         ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

                     Прњавор, мај 2017. године 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

Јавне  здравствене 

Кабинет начелника 

Начелник општине  



 

На основу члана 43. став 3. Закона о  здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“ број 106/09 и 44/15), члана 12. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16) и члана  30. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 14/14), члана 190. и 

члана 228. Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“ број 16/14) Скупштина општине Прњавор, на сједници одржаној дана 

___________2017. године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне  здравствене 

установе Дом здравља Прњавор 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци  о организовању и усклађивању пословања Јавне здравствене установе 

Дом здравља Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 2/11, 6/11 и 32/12),  

у члану 12. став 4. мијења се и гласи: 

„ За члана Управног одбора, може бити именовано лице која поред законом 

прописаних општих услова испуњава и следеће посебне услове: 

- да има завршену ВСС – VII степен стручности, друштвеног смјера, са 

завршених 240 ECTS бодова или евивалент, односно да има завшену ВСС или ВШ – VI 

степен са завршених 180 ECTS бодова или еквивалент,  

- да  познаје дјелатност Дома здравља.“ 

 

 

Члан 2. 

 

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

гласнику општине Прњавор“. 

 

 

 

Број: 01- _______/17                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: ______ 2017. године                                               СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 

Прњавор                                                                    Жељко Симић, мастер политикологије 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ садржан је у члану 43. став 3. Закона о  здравственој заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 106/09 и 44/15),  члану 12. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 

44/16) којима је прописано да јединица локалне самоуправе оснива дом здравља, као 

јавну установу, те да у оквиру својих овлаштења доноси акт о оснивању којим се 

регулишу статусна и друга питања значајна за рад јавне установе. 

Чланом 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) дефинисано је да Скупштина општине, оснива предузећа и установе за 

обављање послова од интереса за општину и доноси одлуке и друга општа акта о 

обављању функција у области здравства и других дјелатности. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

Разлози за доношење ове одлуке поизилазе из потребе усклађивања раније 

донесене Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне  здравствене установе 

Дома здравља Прњавор. 

Овом одлуком о се предлаже да за члана Управног одбора, може бити 

именовано лице која поред законом прописаних општих услова испуњава и следеће 

посебне услове: 

- да има завршену ВСС – VII степен стручности, друштвеног смјера, са 

завршених 240 ECTS бодова или евивалент, односно да има завшену ВСС или ВШ – VI 

степен са завршених 180 ECTS бодова или еквивалент,  

- да  познаје дјелатност Дома здравља. 

 

Имајући у виду да се ради о једноставном и мање сложеном акту  предлажемо да 

Скупштина општине Прњавор, примјеном одредаба из члана 228. Пословника 

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

одлуку разматра и усвоји у форми приједлога. 

 

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

За спровођење ове одлуке нису потребна посебна финансијска средства.  

 


