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Прњавор, јун 2017. године 

 

 

 

     ПРИЈЕДЛОГ

  

О Д Л У К А 

организовању Јавне  здравствене установе Дом здравља Прњавор

 

   ОБРАЂИВАЧ: Кабинет начелника

                                                                         ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

 

ПРИЈЕДЛОГ 

здравља Прњавор 

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), члана  37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17), 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 организовању Јавне  здравствене установе Дом здравља Прњавор 

 

 

Члан 1. 

 

 Скупштина општине Прњавор (у даљем тексту: оснивач) оснивач је Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор, која за подручје Општине Прњавор 

обавља здравствену дјелатност примарног нивоа, по моделу породичне медицине. 

 

Члан 2. 

 

(1) Назив здравствене установе из члана 1. ове одлуке је: Јавна здравствена 

 установа Дом здравља Прњавор (у даљем тексту: Дом здравља). 

(2) Скраћени назив установе је: ЈЗУ Дом здравља Прњавор. 

(3) Сједиште Дома здравља је у Прњавору, улица Лазе Лазаревића, број 5. 

 

Члан 3. 

 

 Дом здравља има својство правног лица, које стиче уписом у судски регистар. 

 

Члан 4. 

 

(1) Дом здравља у складу са Законом о здравственој заштити („Службени  

гласник Републике Српске“ број 106/09 и 44/15) професионално обавља послове 

здравствене заштите примарног нивоа, по моделу породичне медицине. 

(2) Дјелатности Дома здравља су: 

32.50 - Производња медицинских и стоматолошких инструмената и прибора, 

 - производња вјештачких зуба, мостова итд, израђених у зуботехничким 

лабораторијама; 

 49.39 – Остали копнени превоз путника, д.н, 

  - превоз болесника превозним средствима без опреме за спашавање 

живота и медицинског особља; 

 81.29 - Остале дјелатности чишћења 

  - дјелатности дезинфекције и заштите од штеточина; 

 85.60 - Помоћне услужне дјелатности у образовању 

  - пружање услуга које помажу образовне процесе или системе, 

  - дјелатности провјере напредовања у образовању; 

 86.21 - Дјелатности опште медицинске праксе; 

 86.22 - Дјелатности специјалистичке медицинске праксе; 

 86.23 - Дјелатности стоматолошке праксе; 



 86.90 – Остале дјелатности здравствене заштите (изузев за дјелатности банака 

крви, сперме и трансплатацијских органа). 

 (3) Дом здравља може без уписа у судски регистар за своје потребе да обавља и 

друге дјелатности које служе дјелатности уписаној у судски регистар, које се 

уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем обиму или повремено, као и 

дјелатности дефинисане подзаконским актима министарства здравља и уговорима са 

ФЗО РС. 

Члан 5. 

 

(1) Дом здравља је правни сљедбеник Јавне здравствене установе Дом здравља  

Прњавор, основане одлуком Скупштине општине Прњавор број 01-012-72/94 од 

21.10.1994. године, чији је основни капитал за оснивање и почетак рада утврђен 

наведеном одлуком, а чију процјену је извршио овлашћени судски вјештак економско – 

финансијске струке. 

(2) Новчани оснивачки улог оснивача износи 2.000,00 КМ, који је оснивач  

уплатио у цјелости. 

(3) Финансијска средства за рад Дом здравља стиче од: 

1) Фонда здравственог осигурања, по основу извршавања уговорених  

здравствених услуга, 

2) корисника здравствене заштите, 
3) буџета оснивача, 
4) помоћних услужних дјелатности у образовању и научно – истраживачких и  

сличних дјелатности, 

5) донација и поклона и 

6) других законом дозвољених извора. 

  

Члан 6. 

 

 Осим обавезе оснивача према Дому здравља које произилазе из члан 9. Закона о 

здравственој заштити, у циљу обављања дјелатности због које је Дом здравља основан, 

оснивач према Дому здравља има сљедећа права и обавезе: 

1) врши благовремено именовање и разрјешење органа Дома здравља, 

2) даје сагласност на годишњи програм рада и финансијски план Дома здравља, 

3) даје сагласност на Статут Дома здравља, 
4) даје сагласност на акт о организацији и систематизацији радних мјеста у  

Дому здравља, 

5) разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун Дома  

здравља, 

6) обезбјеђује средства за остваривање здравствене заштите из члана 9. став 1.  

Закона о здравственој заштити, 

7) преко надлежног органа управе врши надзор над законитошћу рада Дома  

здравља Прњавор, 

8) оснива Одбор за здравље из члана 9. Закона о здравственој заштити, 

9) обавља друге послове које произилазе из закона. 
 

Члан 7. 

 

(1) У правном промету са трећим лицима Дом здравља иступа у своје име и за  

свој рачун, самостално и без ограничења, а за обавезе створене у правном промету са 

трећим лицима одговара својом цјелокупном имовином – потпуна одговорност. 

(2) За обавезе Дома здравља створене у правном промету са трећим лицима,  



оснивач не одговара, а сноси ризик у пословању до висине свога оснивачког улога у 

Дому здравља. 

(3) Дом здравља се обавезује да ће послове из своје дјелатности обављати  

благовремено и квалитетно, у складу са законом и закљученим уговорима и на начин 

који ће задовољити потребе и интересе грађана Општине Прњавор за здравствeном 

заштитом. 

(4) Без сагласности оснивача Дом здравља не може обављати друге послове из  

дјелатности које нису утврђене овом одлуком. 

 

Члан 8. 

 

 У остваривању својих међусобних права и обавеза оснивач Дома здравља и Дом 

здравља имају обавезу да своје активности и рад заснивају у оквиру правила утврђених 

Законом о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 106/09 и 

44/15), Законом о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ број  

68/07, 109/12 и 44/16) и другим законским и подзаконским прописима и у складу са 

овом одлуком. 

  

Члан 9. 

  

(1) Органи Дома здравља су директор и управни одбор. 

(2) Директора Дома здравља именује оснивач уз претходно проведену  

процедуру конкурса и уз сагласност министра надлежног за послове здравља. 

(3) Директор се именује на период од четири године. 

(4) Директора Дома здравља разрјешава оснивач уз претходну сагласност  

министра надлежног за послове здравља. 

 

Члан 10. 

 

(1) Директор руководи, заступа и представља Дом здравља, одговоран је за  

законитост рада, а припадају му и друга права и дужности у складу са законом и 

Статутом Дома здравља. 

(2) За директора Дома здравља може бити именовано лице које поред законом  

прописаних општих услова испуњава и сљедеће посебне услове: 

- да има високу стручну спрему – VII степен, 

- да има најмање пет година радног искуства у струци, 

- да познаје дјелатност ЈЗУ Дом здравља Прњавор. 

 

Члан 11. 

 

(1) Директор Дома здравља, може бити разријешен дужности директора и прије 

истека времена на које је биран: 

 1) у случају смрти, 

 2) подношења оставке, 

 3) усљед дуге и тешке болести која га онемогућава да обавља ту дужност,  

 4) у случају да буде осуђен на казну затвора у трајању од шест мјесеци или 

дуже, 

 5) у случају да буде лишен пословне способности и 

 6) у случајевима када се утврди да повјерене послове и задатке не обавља 

квалитетно и у складу са законом и одлуком, 



 7) када овлаштени орган оснивача не прихвати извјештај о раду за претходну 

годину или не прихвати преложени Програм рада за наредну годину, 

 8) и другим случајевима утврђеним законом и Статутом. 

 (2) Иницијативу за разјешење директора, могу поднијети Управни одбор или 

овлаштени органи оснивача. 

Члан 12. 

 

(1) Управни одбор бира и разрјешава оснивач. 

(2) Управни одбор се именује након проведеног конкурсног поступка  

прописаног законом и у складу са условима утврђеним овом одлуком и Статутом Дома 

здравља, уз заступљеност оба пола. 

(3) Управни одбор Дома здравља се састоји од пет чланова, с тим да запослени  

у Дому здравља не могу бити чланови управног одбора. 

(4) 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, са завршених 240 ECTS бодова 

или евивалент, односно да има завршену ВСС или ВШ – VI степен са завршених 180 

ECTS бодова или еквивалент,  

- да  познаје дјелатност Дома здравља. 

 

Члан 13. 

 

 Ближи услови за именовање и разрјешење органа Дома здравља, као и њихове 

надлежности утврђују се Статутом Дома здравља. 

 

Члан 14. 

 

 Стручна тијела Дома здравља су: 

1) колегијум и  

2) етички одбор. 

 

Члан 15. 

 

(1) Колегијум је стручно тијело Дома здравља које разматра суштинска питања  

из дјелатности Дома здравља. 

(2) Састав стручног колегијума и начин рада овог тијела утврђује се Статутом  

Дома здравља. 

Члан 16. 

 

(1) Етички одбор је стручно тијело Дома здравља које прати пружање и  

спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике и знањима о 

дужностима у обављању здравствене дјелатности. 

(2) Чланове етичког одбора именује директор Дома здравља на приједлог  

колегијума Дома здравља. 

(3) Број чланова етичког одбора, структуру чланова, рок на који се бирају,  

задатке које обавља и остала питања из домена рада овог стручног тијела утврђује 

Статут Дома здравља. 

Члан 17. 

 

 Статут Дома здравља ускладиће се са овом одлуком, у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке. 



 

Члан 18. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о организовању и 

усклађивању пословања Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“ број 2/11, 6/11 и 32/12). 

 

Члан 19. 

 

 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 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 15/17) 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 

 

Обзиром да је потребно Одлуку о организовању и усклађивању пословања Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 2/11, 6/11 и 32/12) ускладити са Правилима за израду закона и других прописа 

Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 24/14), којим се уређују 

начела и правна техника за израду закона и подзаконских прописа, предлажемо 

доношење ове одлуке. 

 

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.  

 


