
 

 

 

 

 

 

 

 

о разрјешењу члан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

члана Управног одбора Јавне здравствене установе

Дом здравља Прњавор 

  

 

                  

                                            ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

                           ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба

 

Прњавор, мај 2018. године 

 

ПРИЈЕДЛОГ 

здравствене установе  

Начелник општине 

Стручна служба СО-е 



На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 16. став 1. и 6. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 73. став 2. 

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

44/15), члана 37. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17) и члана 161. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број: 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, 

на сједници одржаној _____.2018. године, донoси  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу члана Управног одбора Јавне здравствене установе 

Дом здравља Прњавор 

 

 

1. Сандра Лекић разрјешава се дужности члана Управног одбора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор, са даном 01.04.2018. године. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Прњавор је, Рјешењем број: 01-111-54/17 од 17.11.2017. 

године („Службени гласник општине Прњавор“, број 31/17), именовала Сандру Лекић 

за члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор. 

Сандра Лекић је, актом број: 01-111-10/18 дана 11.04.2018. године, поднијела 

захтјев за иступање из Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља 

Прњавор у писаној форми, из разлога што је од недавно запослена у Општинској 

управи општине Прњавор, те у складу са чланом 45. став 2. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) иступа из истог са 01.04.2018. године.  

Члан 45. став 2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16)  прописује да 

службеник не може бити члан надзорног и управног одбора правног лица чији је 

оснивач јединица локалне самоуправе или Република. 

Имајући у виду наведено, а у складу са чланом 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), чланом 16. став 1. и 6. Закона о 

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

44/16), чланом 73. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“ број 106/09 и 44/15) и чланом 37. Статута општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“ број 15/17), ријешено је као у диспозитиву 

рјешења. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

 Против овог рјешења не може се уложити жалба, али се може покренути 

управни спор пред Окружним судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана достављања 

рјешења. 

 
 

Број: 01-111-10/18                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: ______.2018. године                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                     Жељко Симић, мастер политикологије 


