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О Д Л У К А 

критеријума за избор и именовање једног члана Управног

установе Дом здравља Прњавор и једног члана Управног

Центар за социјални рaд Прњавор и расписивање Јавно

 
 
 
 

           ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

           ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба

Прњавор, мај 2018. године 

 

                                                                                                            ПРИЈЕДЛОГ  

Управног одбора Јавне 

Управног одбора Јавне 

расписивање Јавног конкурса  

општине 

Стручна служба СО-е 



На основу члана 16. 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 члана 161, а у вези са чланом 

201. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавро“, број: 21/17, 23/17 и 32/17) Скупштина општине Прњавор, на сједници 

одржаној дана _____.2018. године, доноси 
 

 

ОДЛУКУ   

о утврђивању критеријума за избор и именовање једног члана Управног одбора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Прњавор и једног члана Управног одбора Јавне 

установе Центар за социјални рад Прњавор и расписивање Јавног конкурса  
 

 

Члан 1. 

 (1) Овом одлуком ближе се утврђују критеријуми за избор и именовање једног 

члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор и једног 

члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор (у даљем 

тексту: чланови управних одбора). 

(2) Под критеријумима за избор и именовање чланова управних одбора сматрају 

се општи и посебни услови утврђени законом, оснивачким актом и статутом установе. 
  

Члан 2. 

 (1) Општи услови за именовање чланова управних одбора 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 осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 

шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на 

упражњеној позицији, односно да се против њега не води кривични поступак, 

 6) да не служе казну, изречену од стране Међународног суда за бившу 

Југославију, и да није под оптужницом тог суда, а да се није повиновало налогу да се 

појави пред судом (члан IX-1. Устава Босне и Херцеговине). 

(2) Посебни услови за именовање члана Управног одбора Јавне здравствене 

установе Дом здравља Прњавор су: 

1) 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,  

2) да  познаје дјелатност Дома здравља. 

(3) Посебни услов за избор и именовање члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за социјални рад Прњавор је да има високу или или вишу стручну спрему – VII 

или VI степен стручне спреме. 

 

Члан 3. 

 (1) Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање чланова управних одбора. 



 (2) Јавни конкурс објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и 

дневном листу „Вечерње новости“. 

 (3) Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана последњег 

објављивања конкурса у једном од јавних гласила из става 2. овог члана. 

 

Члан 4. 

(1) Скупштина општине именује Комисију за спровођење поступка по Јавном 

конкурсу, која ће спровести процедуру јавног конкурса и ранг-листу кандидата за 

чланове управних одбора доставити Начелнику општине, који ће приједлог доставити 

Скупштини општине на коначно одлучивање.  

(2) Комисија из став 1. овог члана састоји се од пет чланова и то: три члана из 

реда општинских службеника и два члана који нису запослени у Општонској управи.  

(3) У Комисију 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 5. 

За спровођење ове одлуке задужује се Стручна служба Скупштине општине. 

 

Члан 6. 

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

гласнику општине Прњавор“. 
 

 

Број: 01-022-__/18                           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                         

Датум: _____.2018. године                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                        Жељко Симић, матер политикологије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 16. 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 члану 

161. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

 

С обзиром да је један члан Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Прњавор поднио 

захтјев за иступање из Управног одбора и један члан Управног одбора ЈУ Центар за 

социјални рад  Прњавор поднио неопозиву оставку на чланство у Управном одбору, 

исти су разријешени дужности чланова у управним одборима, те су именовани в.д. 

чланова управних одбора ЈЗУ Дом здравља Прњавор и ЈУ Центар за социјални рад 

Прњавор до завршетка поступка јавне конкуренције за избор и именовање, неопходно 

је доношење Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање једног члана 

Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор и једног члана 

Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор и расписивање 

Јавног конкурса. 

 

Како је потребно провести конкурсну процедуру за избор и именовање једног 

члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Прњавор и једног члана Управног одбора ЈУ 

Центар за социјални рад Прњавор, предлаже се доношење ове одлуке.   

 

С обзиром да се у конкретном случају  не ради о сложеном и обимном акту, 

предлаже се да се у смислу члана 201. Пословника о раду Скупштине општине 

Прњавор, донесе  одлука у скраћеном поступку, те да се иста разматра јединствено, у 

начелу и у појединостима. 

 

          МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

 
За провођење ове одлуке нису потребна посебна материјална средства. 

 

                                                                                            

 


