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На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС (Службени 

гласник РС бр. 25/03),   Одлуке Скупштине општине Хан Пијесак о утврђивању критерија за избор и 

именовање директора  ЈЗУ ДЗ „Др Миленко Наранчић“ Хан Пијесак и Одлуке о расписивању  Јавног 

конкурса,  Скупштина општине  Хан Пијесак,  расписује  

 
ЈАВНИ  КОНКУРС 

за избор и именовање директора ЈЗУ ДЗ „Др Миленко Наранчић“ Хан Пијесак 

 

Расписује се Јави конкурс за избор и именовање ЈЗУ ДЗ „Др Миленко Наранчић“ Хан Пијесак. 

Мандат: Директор се именује на период од 4 (четири) године. 

Опис послова: Директор руководи радом Дома здравља, представља и заступа установу, 

одговара за законитост рада  и врши друга права и дужности у складу са законом и статутом.  

          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. 

         Сукоб интереса: Кандидати за упражњену позицију не могу обављати функцију у политичкој 

странци и не могу обављати дужност, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса 

у складу са Законом о спречавању сукоба интереса у Републици Српској, Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима РС и Законом о систему јавних служби.    

  Потребна документација и процедура: Уз пријаву на конкурс  кандидати су дужни приложити ( 

у оргиналу или овјереној копији): увјерење о држављанству, родни лист, својеручно потписану и 

овјерену изјаву- за испуњавање општих услова из тачака 4., 5.,  6.,  и 8., те тачака 4. и 5. посебних 

услова, диплому о завршеној стручној спреми, доказ о радном искуству, доказ о успјешности у 

претходном раду на руководним пословима. 

Доказ о општој здравственој спосбности и увјерење о невођењу кривичног поступка (обоје не 

старије од 6 мјесеци) доставља кандидат предложен за именовање у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема обавјештења. 

Доказ о неосуђиваности прибавља се по службеној дужности само за кандидата који буде 

предложен за именовановање. 
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 Лични подаци о подносиоцима пријава су тајни и могу се прикупљати и обрађивати само у 

складу са Законом о заштити личних података („Сл. гласник РС“ бр. 33/01). Све остале информације су  

транспарентне и доступне. Документа приложена уз пријаву на конкурс неће се враћати кандидатима. 

Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебиних услова  се могу доставити лично или 

поштом на адресу: Скупштина општине Хан Пијесак, Комисија за избор и именовање директора ЈЗУ ДЗ 

„Др Миленко Наранчић“ Хан Пијесак.  Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања 

конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.   

Ако конкурс не буде објављен истовремено рок ће се рачунати од дана последњег објављивања. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса Комисија ће обавити интервју, о чему ће 

кандидати бити благовремено обавијештени. 
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    Дана: 29.01.2021. године   __________________________________ 

                (Кристина Стојановић) 


