
На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 41/03), члана 16. Закона о систему 
јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'', број: 68/07, 109/12 и 44/16) и Одлуке 
о утврђивању критеријума и расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова 
управних одбора у јавним установама чији је оснивач Скупштина града Зворник, 
(„Службени гласник града Зворник“, број 8/21), Скупштина града Зворник расписује 
 

ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС 
за избор и именовање 

чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач 
Скупштине града Зворник 

 
I -  Расписује се Поновни јавни конкурс за избор и именовање чланова управних одбора у 
јавним установама чији је оснивач Скупштина града Зворник: 

 

1. два члана Управног одбора ЈУ „Дом омладине“ Зворник 
 
II -  Опис послова 
Чланови управних одбора обављају послове у складу са законом  и статутом јавних 
установа. 
 
III - Мандат 
Чланови управних одбора бирају се на период од четири године. 
 
IV - Статус 
Актом о именовању чланови управних одбора не заснивају радни однос. 
 
V - Општи услови за све кандидате 
 

1. да су држављани Републике Српске или БиХ, 
2. да су старији од 18 година, 
3. да имају општу здравствену способност, 
4. да нису отпуштени из органа управе, као резултат дисциплинске мјере на било којем 

нивоу власти у Републици Српској или БиХ, у периоду  од три године прије дана 
објављивања конкурса, 

5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кривично дјело која их чине неподобним за обављање послова у 
градској управи, односно да се против њих не води кривични поступак, 

6. да не служе казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да 
нису под оптужницом тога Суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве пред 
Судом. 

7. да нису у сукобу интереса, односно да не обављају дужност која је неспојива са 
дужношћу члана управног одбора. 

 
VI -  Посебни услови за све кандидате 
 

Поред општих услова из претходног члана, кандидати за органе управљања  установа из 
тачке I овог конкурса морају испуњавати  и следеће посебне  услове: 

1. висока стручна спрема  или први циклус студија са најмање 180 ЕЦТС бодова 
2. познавање садржаја и начина рада  управних одбора и 
3. посједовање стручних и професионалних знања из области јавне установе у чији 

управни одбор функционише. 
 
VII - Сукоб интереса 
Кандидати не могу обављати дужности, активности  или бити на положају који доводи до 
сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске и Законом о спречавању сукоба  интереса у органима власти Републике 
Српске, нити могу бити запослени у установи у којој конкуришу за члана управног одбора. 
 
 
 
 



VIII - Потребна документа 
Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и 
посебних услова, у оргиналу или овјереној копији: 

1. краћу биографију 
2. извод из матичне књиге рођених (оргинал или овјерену копију) 
3. увјерење о држављанству  (оргинал или овјерену копију) 
4. овјерена фото-копија дипломе о завршеној школи 
5. увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од три 

мјесеца) 
6. увјерење да кандидат није осуђиван (не старије од три мјесеца) 
7. потписане и овјерене  изјаве да кандидати: 

- нису отпуштени из органа управе, као резултат дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у Рeпублици Српској или БиХ, у периоду  од три године прије дана 
објављивања конкурса, 

- да не служе казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и 
да нису под оптужницом тога Суда, а да се нису повиновали налогу да се појаве 
пред Судом и 

- да нису у сукобу интереса у складу са одредбама Закона о спречавању сукоба 
интереса у органимавласти Републике Српске. 

 
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавјештени. 
Имајући у виду овлаштења Омбудсмена, која проистичу из члана 16. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима РС, везана за приговоре на коначна 
именовања, постоји потреба сталног увида у поднесена документа, те се из тог разлога, 
документа приложена уз пријаве на конкурс неће враћати кандидатима. 
 
VIII - Начин и  рок за подношење пријава 
Пријаве на Јавни конкурс достављају се лично у Пријемној канцеларији Градске управе или 
путем поште на адресу: 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗВОРНИК 
Светог Саве  број 124 
75 400 Зворник 
Са назнаком „Комисија  за спровођење поступка за избор директора   и  чланова Управних 
одбора у  Јавним установама чији је оснивач Скупштина града Зворник“. 
 
Особа за давање обавештења о Јавном конкурсу је Сања Перић, ССС за правне послове, 
контакт телефон: 056-232-242  
Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса. Јавни конкурс биће 
објављен  у дневном листу „Глас Српске“ и у „Службеном гласнику Републике Српске“. Ако 
конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег 
објављивања. 
 
 
 
Број: 01-111-1-1/22                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум 5. април 2022. године                                                                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Зворник                                                                                                Менсур Селимовић 


