
                                                                                                          ПРИЈЕДЛОГ 
 
На основу чл. 6. и 7. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број: 41/03), чл. 39. и 82. став (2) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 16. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске'',број: 
68/07, 109/12 и 44/16) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – пречишћен текст („Службени 
гласник града Зворник“, број 5/17) Скупштина града Зворник на 15. редовној сједници 
одржаној 23. новембра 2022. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА И РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И 

ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА УПРАВНИХ ОДБОРА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ 
ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ГРАДА ЗВОРНИК 

 
I 

1) Овом одлуком ближе се утврђују критеријуми и услови за расписивање Јавног конкурса 
за избор и именовање чланова управних одбора у јавним установама чији је оснивач 
Скупштинa града Зворник и то: 

 
- ЈЗУ „Дом здравља Зворник“, Зворник, именује се пет чланова, 
- ЈУ „Дом за старија лица“, Кисељак, именују се три члана, 

 
2) Под критеријумима за избор и именовање из претходног става сматрају се општи и 
посебни услови за избор чланова управних одбора, процедура спровођења јавног 
конкурса, као и други услови утврђени овом одлуком. 
 

II 
1) Кандидати за функцију из тачке I ове одлуке, морају испуњавати опште и посебне 
услове утврђене Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске,  Законом о систему јавних служби и овом одлуком. 
 
2) Општи услови: 

- да су држављани Републике Српске или БиХ, 
- да су старији од 18 година, 
- да имају општу здравствену способност, 
- 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, 

- да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кривично дјело која их чине неподобним за вршење функције члана у 
управном одбору, односно да се против њих не води кривични поступак, 

- 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, односно да не обављају дужност која је неспојива са 
дужношћу члана управног одбора. 

 
3) Посебни услови: 

- одговарајућа стручна спрема према захтјевима јавног конкурса, усклађеним са 
законом и статутом јавне установе у чији управни одбор кандидат конкурише, 

- познавање садржаја и начина рада управних одбора и 
- посједовање стручних и професионалних знања из области рада јавне установе у 

чији управни одбор кандидат конкурише. 
 
 



III 
1) Чланове управних одбора, именује Скупштина града на приједлог Градоначелника, 
након спроведеног поступка јавне конкуренције.  
 
2) Мандат чланова управних одбора траје четири године.  
 
3) Управни одбор има предсједника који се бира на првој, конститутивној сједници 
управног одбора, из реда именованих чланова. 

 
IV 

Поступак избора, укључујући преглед пристиглих пријава на конкурс, улазни интервју и 
рангирање кандидата у складу са утврђеним критеријумима, извршиће комисија именована 
од стране Скупштине града. 
 

V 
Комисија за избор има пет чланова, од којих су три члана службеници Градске управе 
Зворник који имају одговарајућу стручну спрему и радно искуство, а два члана су лица која 
посједују стручно знање у области рада јавних установа и управних одбора. 

 
VI 

Кандидати ће уз пријаву на конкурс достављати потребне документе који ће бити одређени 
у јавном конкурсу у складу са овом одлуком. Сви услови који нису утврђени овом одлуком, 
утврдиће се јавним конкурсом. 
 

VII 
Јавни конкурс у складу са чланом 8. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске биће обjављен у ''Службеном гласнику Републике Српске'' 
и најмање у једном дневном листу, са роком од 15 дана за пријављивање кандидата. 
 

VIII 
За спровођење ове одлуке задужује се Служба за заједничке послове и управљање 
људским ресурсима и Градоначелник. 
 

IX 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Зворник''. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у чл. 6. и 7. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима Републике Српске (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 41/03), члана 18. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'',број: 68/07, 109/12 и 44/16) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“, број 5/17). 
 
Дана 17. новембра 2022. године истиче четворогодишњи мандат управним одборима у ЈЗУ 
„Дом здравља Зворник“, Зворник и ЈУ „Дом за старија лица“ Кисељак. С обзиром да је за 
именовање чланова управних одбора потребно спровести конкурсну процедуру у складу са 
законом и поступак избора кандидата за наведене функције, предлажем Скупштини да 
усвоји ову одлуку, како би се благовремено могао објавити јавни оглас и окончати поступак 
избора чланова управних одбора наведених јавних установа. 
 
 
                        ОБРАЂИВАЧ                                           ПРЕДЛАГАЧ 
СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
                                                                                 


