
основу члана 8. Закона о министарским и другим именовањима Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске» број: 41/03) и члана 2. Одлуке о утврђивању
критеријума и расписивању  конкурса за избор чланова Управног  одбора ЈЗУ Дома
здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град („Службени гласник општине Мркоњић
Град“ број: 2/14), Скупштна општине Мркоњић Град, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање чланова Управног одбора
ЈЗУ Дома здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град

I – Расписује се јавни конкурс за избор и именовање:
- три члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град

II - Опис послова
Управни одбор ЈЗУ Дом здравља обавља послове прописане чланом 17. Закона о

систему јавних служби („Службени гласник РС“, број: 68/07 и 109/12), чланом 73. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС“, број: 106/09) и чланом 30.Статутом ЈЗУ
Дома здравља „Др Јован Рашковић“ Мркоњић Град.

III – Мандат

Чланови Управног одбора ЈЗУ Дом здравља, именују се  на период од четири (4)
године.

IV - Општи услови за избор чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља, су:
1. да је држављани Републике Српске или БиХ,
2. да је старији од 18 година,
3. да није отпуштен из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ било на

нивоу државе или ентитета, као резултат дисциплинске мјере у периоду од три
године прије дана објављивања јавног конкурса,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање   шест
мјесеци или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова  на
упражњеним позицијама,

5. да се против њега не води кривични поступак
6. да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу   Југославију

и да није под оптужницом тога Суда, а да се није повиновао налогу да се појави
пред Судом.

V – Посебни услови за члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Др Јован
Рашковић“ Мркоњић Град су:

1. висока стручна спрема,
2. познавање проблематике у дјелатности којом се бави Дом здравља,
3. познавање садржаја и начина рада  управног одбора и
4. да не постоји сукоб интереса у вршењу функције  у смислу закона о     спрјечавању

сукоба интереса у органима власти Републике Српске.



Запослени у ЈЗУ Дом здравља Мркоњић Град не могу бити чланови Управног
одбора (чл. 15. став 4. Закона о систему јавних служби).

VI - Сукоб интереса
Кандидати не могу обављати дужност, активности или бити на положају који

доводи до сукоба интереса, у складу са  Законом о спречавању сукобу интереса у органима
власти Републике Српске  («Службени гласник РС», број: 73/08) и Законом о
министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник
РС“, број: 41/03).

VII Потребна документа
Уз пријаву на конкурс кандидати за избор чланова Управног одбора ЈЗУ Дом

здравља, дужни су доставити и доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1.увјерење о држављанству и родни лист, не старији од шест мјесеци,

2. овјерену фотокопију дипломе,

3. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну преко 6
мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова
члана Управног одбора,

4.увјерење да се не води кривични поступак (не старије од 3 мјесеца)

5.потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о испуњавању услова из
подт. 3. и 6. тачка IV овог конкурса.

Са  свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју,
о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

VIII - Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса  у «Службеном
гласнику РС» и дневном листу «Глас Српске».

Уколико конкурс не буде објављен истовремено, рок се рачуна од дана посљедњег
објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем  поште, на адресу: Општина Мркоњић

Град, Трг краља Петра I Карађорђевића 1, са назнаком „Комисији за избор“.

Број: 02-022-37/14. ПРЕДСЈЕДНИК СО
Дана, 02.04.2014. године Миленко Милекић


