
                 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК                       

 

Број: 01-022-12/21 

Дана: 29.01.2021. године                           
             

На основу члана 37. Статута општине  Хан Пијесак („Службени гласник 

општине Хан Пијесак“ бр. 10/17 ) и члана 102. Пословника Скупштине општине Хан 

Пијесак („Службени гласник општине Хан Пијесак“ број 13/17) ,  на сједници одржаној 

дана  29.01.2021. године, донијела је  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

О поништењу јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ ДЗ „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак 
 

 

I 

Поништава се јавни конкурс за избор и именовање директора ЈЗУ ДЗ „Др 

Миленко Наранчић“ Хан Пијесак број 01-111-11/18 од 31.08.2018. године, објављен у 

Службеном гласнику Републике Српске бр. 89/18 и дневном листу Глас Српске од 

21.09.2018. године. 
 

II 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“. 

 
 

Образложење 

 

Скупштина општине Хан Пијесак је на сједници одржаној дана 31.08.2018. 

године, донијела Одлуку о расписивању поновног јавног конкурса за избор и 

именовање директора ЈЗУ ДЗ „Др Миленко Наранчић“ Хан Пијесак, број 01-022-84/18, 

који је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 89/18 и дневном 

листу Глас Српске од 21.09.2018. године. На наведени јавни конкурс благовремено се 

пријавило 5 кандидата, од којих је за једног Комисија утврдила да не испуњава услове, 

а један од кандидата се није појавио на интервјуу, те су након спровођења предвиђене 

процедуре рангирана три кандидата и то Радица Тодоровић, Милан Боровина и Радојка 

Голијан, сви из Хан Пијеска. Скупштина општине Хан Пијесак је у складу са чланом 

73. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 

106/09 и 44/15) тражила сагласност за именовање прворангираног кандидата, коју 

никада изричито није добила, те није дошло до коначног именовања. 

Имајући у виду наведено, као и дужину трајања саме конкурсне процедуре, 

Скупштина општине Хан Пијесак, у складу са чланом 12. став 3. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 41/03) има оправдане разлоге да вјерује да законски принципи и процедуре 

нису испоштовани, па је одлучено као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:  У случају када постоје докази да принципи и 

поступци предвиђени Законом о министарским, владиним и другим именовањима нису 

испоштовани, било који члан јавности  може поднијети приговор.  



Приговор се подноси Скупштини општине Хан Пијесак у року од 8 дана од дана 

пријема овог Закључка, а копија приговора се доставља Омубудсмену Републике 

Српске. 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

___________________________ 

   (Кристина Стојановић) 

 

ДОСТАВЉЕНО: 

1. Рангираним кандидатима х3 

2. Комисији за избор и именовање директора ЈЗУ ДЗ, 

3. Предсједнику скупштине, 

4. Начелнику општине,         

5. Секретару скупштине,      

6. На оглас и        

7. Архиви. 

 

 

 


