
 
          

 
На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 8. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 

41/03), члана 16. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07 109/12 и 44/16), члана 39. Статута Града Приједора („Службени 

гласник Града Приједора“ број: 12/17), члана 140. Пословника Скупштине града 

Приједора-пречишћен текст („Службени гласник града Приједора“ број: 2/13) и Одлуке 

о расписивању Јавног конкурса и критеријума за избор и именовање чланова Управних 

одбора у јавним установама  чији је оснивач Град Приједор број:01-022-155/17 од 

21.12.2017. године („Службени гласник града Приједора“ број:14/17),  Скупштина града 

Приједора, расписује 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С 
 за избор и именовање чланова Управних одбора у јавним установама  чији је оснивач 

Град Приједор 

Члан 1. 

  I - Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање чланова Управних одбора у 

сљедећим јавним установама: 

1. ЈУ „Позориште Приједор“ Приједор....................................................... 3 члана 

2. ЈУ Галерија 96 Приједор..........................................................................  3 члана 

3. ЈУ Центар за приказивање филмова Приједор....................................... 3 члана 

4. ЈУ Центар за социјални рад Приједор..................................................... 3 члана 

5. ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор................................................................... 3 члана 

6. ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор.............................................................. 3 члана 

7. ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор........................................................ 1 члан  

8. ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор............................................. 3 члана 

9. Туристичка организација Града Приједора........................................... 3 члана 

II - Опис послова управног одбора: 

- доноси Статут установе, уз сагласност оснивача,  

- одлучује о пословању установе,  

- разматра и доноси Извјештај о пословању и годишњи обрачун, 

- доноси Годишњи програм рада и финансијски план, 

- одлучује о кориштењу средстава у складу са Законом и Статутом, 

- доноси Пословник о раду, 

- врши и друге послове утврђене актом о оснивању и Статутом, 



Управни одбор за свој рад одговара Скупштини града Приједора. 

 
III - Мандат 

Чланови Управног одбора се именују на период од 4 године. 

IV - Статус 

Актом о именовању, чланови управних одбора не заснивају радни однос. 

V - Услови и критеријуми за избор и именовање 

    а/Општи услови  

Општи услови за кандидате су: 

- да су држављани Републике Српске односно БиХ, 

- да су старији од 18 година, 

- да имају општу здравствену способност, 

- да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем 

нивоу власти у БиХ и Републици Српској, у периоду од 3 године прије дана 

објављивања Јавног конкурса, 

-да нису осуђивани за кривично дјело које их чини неподобним за вршење функције 

члана Управног одбора, 

-да се против њих не води кривични поступак, 

-да се на кандидате не односи члан 9. тачка 1. Устава БиХ. 

 

  б/Посебни услови  

За кандидате из поглавља I тачка 1 и 2 : 

- ВСС- VII степен  друштвеног смјера, 

- стручно знање из дјелатности за коју се врши избор и именовање, 

- најмање 3 године радног искуства у траженом степену стручне спреме. 

 

За кандидате из поглавља I тачка 3: 

- ВСС- VII или ВШС- VI степен друштвеног или техничког смјера, 

- стручно знање из дјелатности за коју се врши избор и именовање, 

- најмање 3 године радног искуства у траженом степену стручне спреме. 

 

За кандидате из поглавља I тачка 4.: 

- ВСС- VII степен друштвеног смјера, 

- стручно знање из дјелатности за коју се врши избор и именовање, 

- најмање 3 године радног искуства у траженом степену стручне спреме. 

 

 



 

За кандидате из поглавља I  тачка 5. и 6.: 

 - ВСС- VII степен медицинског, стоматолошког, фармацеутског, правног или економског  

смјера, 

- стручно знање из дјелатности за коју се врши избор и именовање, 

- најмање 3 године радног искуства у траженом степену стручне спреме. 

 

За кандидате из поглавља I тачка 7.: 

- ВСС- VII степен друштвеног смјера, 

- стручно знање из дјелатности за коју се врши избор и именовање, 

- најмање 3 године радног искуства у васпитно-образовном раду. 

 

За кандидате из поглавља I тачка 8.: 

 - ВСС- VII или ВШС- VI степен стручне спреме, 

- стручно знање из дјелатности за коју се врши избор и именовање, 

- најмање 3 године радног искуства у траженом степену стручне спреме. 

 

За кандидате из поглавља I тачка 9.: 

 - ВСС- VII или ВШС- VI степен стручне спреме друштвеног смјера, 

- стручно знање из дјелатности за коју се врши избор и именовање, 

- најмање 3 године радног искуства у траженом степену стручне спреме. 

 

VI - Сукоб интереса 

Кандидати не могу обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до 

сукоба интереса, у складу са Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03) и 

Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“,  број: 73/08 ). 

VII - Број чланова Управног одбора  

Број чланова управног одбора утврђен је општим актом јавне установе, а за поглавље I 

тачка 7 примјењује се члан 79. Закона о предшколском образовању и васпитању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 79/15) 

VIII - Потребна документација 

Уз пријаву на Конкурс, кандидати су дужни да доставе доказе о испуњавању општих и 

посебних услова, и то: 

- увјерење о држављанству, 

- извод из матичне књиге рођених, 



- увјерење о општој здравственој способности (накнадно ће доставити кандидати који 

буду изабрани), 

- писмену изјаву да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере 

на било којем нивоу власти у БиХ и Републици Српској, у периоду од 3 (три) године 

прије дана објављивања овог конкурса, овјерену од стране надлежног органа, 

- увјерење да нису осуђивани за кривична дјела која их чине неподобним за вршење 

дужности, 

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак, 

- писмену изјаву у вези са чланом IX тачка 1. Устава БиХ, овјерену од стране надлежног 

органа, 

- овјерену копију дипломе, 

- биографију, 

- потврду о радном искуству у траженом степену стручне спреме, 

- писмену изјаву о непостојању сукоба интереса, овјерену од надлежног органа. 

Докази о испуњавању општих и посебних услова достављају се у оригиналу или 

овјереном препису и не могу бити старији од 6 (шест) мјесеци. 

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор обавиће интервју, о чему 

ће кандидати бити писмено обавјештени. 

 

IX - Рок за подношење пријава 

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања Јавног 

конкурса.  

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: Град Приједор, Трг 

Ослобођења број 1, 79101 Приједор, са назнаком „Комисија за избор и именовања“ 

Скупштине Града Приједора. 

X - Објављивање Јавног конкурса 

Јавни конкурс биће објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, дневном 

листу „Глас Српске“ и на веб страници града Приједора  www.prijedorgrad.org 

Уколико Јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана 

последњег објављивања. 

 

Број: 01-022-155/17  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 21.12.2017. године  Сеад Јакуповић 

 

http://www.prijedor/

