
 

 

 

 

       Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ХАН ПИЈЕСАК     

 

Број: 01-022-14/21 

Дана: 29.01.2021. године  

 

 Скупштина општине Хан Пијесак, на основу члана 7. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 25/03),  члана 21.  Статута 

Дома здравља  Хан Пијесак и члана 37. Статута општине Хан Пијесак („Службени гласник општине Хан 

Пијесак“ бр. 10/17), на сједници одржаној 29.01.2021. године,  донијела је   
 

О Д Л У К У  

о утврђивању стандарда и критеријума за избор и именовање директора ЈЗУ ДЗ „Др Миленко 

Наранчић“ Хан Пијесак 

  

Члан 1. 

Овом Одлуком  ближе се утврђују стандарди и критеријуми за избор и именовање директора ЈЗУ 

ДЗ „Др Миленко Наранчић“ Хан Пијесак  

   Под критеријумима за избор и именовање из претходног става сматрају се: степен образовања, 

стручно знање, радно искуство, као и други услови и стандарди утврђени овом одлуком.  

 

      Члан 2. 

  Кандидати из члана 1. ове одлуке дужни су да испуњавају следеће услове:  

           Општи услови:  
            1. да су држављани Републике Српске, односно БиХ, 

        2. да су старији од 18 година, 

            3. да имају општу здравствену способност, 

  4. да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу 

власти у БиХ или ентитета у периоду од 3 године прије дана објављивања упражњене  позиције,     

           5. да се на њих не односи члан  IX  1. Устава БиХ,  

                   6. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест  мјесеци 

или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање упражњене позиције,  

 7. да се против њих не води кривични поступак, 

 8. да не постоји сукоб интереса у складу са законом. 

            Посебни услови:  

        1. ВСС – медицинског, правног или економског смјера. 

        2.  Најмање три године радног искуства у струци, 

       3.  Успјешност у претходном раду на руководним пословима, 

        4.  Посједовање организационих и руководних способности, 

       5. Да не постоји сукоб интереса у вршењу функције у смислу Закона о сукобу интереса у 

институцијама Бих. 

 

Члан 3. 

  Јавни конкурс за избор и именовање директора расписује Скупштина општине у складу са 

Законом о министарским, владиним и другим именовањима и овом Одлуком и објављује се у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“. Рок за подношење пријава на 

конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
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  Поступак избора укључујући преглед приспјелих пријава на конкурс, интервју и предлагање 

кандидата у складу са утврђеним критеријима утврдиће Комисија за избор именована одлуком 

Скупштине општине. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Хан 

Пијесак“.   

                                                         

 

          ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                  _____ _________________________    

                                                             (Кристина Стојановић) 

 

 

Достављено: 

1. Комисији за избор, 

2. Начелнику општине, 

3. Предсједнику Скупштине, 

4. Секретару, 

5. На оглас, 

6. Архиви. 


