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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК     

             

Број: 01-022-11/21 

Дана: 29.01.2021. године 

 

 На основу  члана 16. став 6.  Закона систему јавних служби („Службени гласник 

РС“, бр. 68/07,109/12 и 44/16 ), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 97/16 и 36/19), члана 37. Статута општине Хан Пијесак, („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“ бр. 10/17), те члана 18. Статута ЈУ Центра за социјални 

рад, Скупштина општине Хан Пијесак, на приједлог Начелника општине, на сједници 

одржаној дана  29.01.2021. године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о  именовању чланова  Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Хан Пијесак 

 

          1. За чланове Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Хан Пијесак, на мандатни 

период од 4 (четири)  године, именују се:  

            1)  Небојша Видаковић 

2)  Миланка Митровић и 

            3)  Јовица Радуловић. 

        2. Предсједника управног одбора бира управни одбор из реда својих чланова.                              

        3. Ово рјешење ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

О б р а з л о ж е њ е  

 Скупштина општине Хан Пијесак расписала је Јавни конкурс за избор и именовање 

чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Хан Пијесак, који је објављен у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 92/20 од 18.09.2020. године и дневном листу 

„Глас Српске“ од 16.09.2020. године. 

 Након проведеног поступка јавне конкуренције Комисија за избор чланова 

управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Хан Пијесак, обавила је интервју са 

пријављеним кандидатима и доставила Ранг листу Начелнику општине на разматрање и 

предлагање Скупштини. 

 На основу Ранг листе начелник општине је предложио, а Скупштина усвојила да се 

за чланове Управног одбора именују кандидати који се налазе на првом, другом и трећем 

мјесту ранг листе. 

 У складу са наведеним, а на основу члана 16. став 6.  Закона о систему јавних 

служби, одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.  

 УПУСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово рјешење је коначно и против истог није 

дозвољена жалба али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном 

суду у Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана достављања овог рјешења. 

 

ДОСТАВЉЕНО:                                                ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

1. Именованим x3, 

2. ЈУ Центар за социјални рад,                   _________________________________                              

3. Предсједнику СО-е,                                                 (Кристина Стојановић) 

4. Начелнику општине, 

5. Секретару СО-е, 

6. На оглас и 

7. Архиви.  


